
A gyermek válasza a szülõ betegségére

Mit mutatnak a kutatások?
Az SM-es szülõk többnyire megegyeznek abban,
hogy gyermekeik viszonylag jól megbirkóznak a
családban lévõ SM okozta stresszel. A közelmúlt-
ban végzett vizsgálatok azt mutatták, hogy a leg-
több SM-es szülõ gyermeke jól boldogul szociáli-
san, érzelmileg és tanulmányilag is. Világos, hogy a
szülõ fizikai korlátai pozitív hatással is lehetnek
egyes családi funkciókra, például közelebb hoz-
hatja a családtagokat egymáshoz, valamint fele-
lõsségtudatra és önállóságra neveli a gyermeke-
ket. Sok szülõ elmondja, hogy gyermeke gondos-
kodóbb és érzékenyebb a korlátokkal élõk szük-
ségletei iránt, és nagyobb a felelõsségérzetük,
mint kortársaiknak.

Ezzel szemben több szülõvel, illetve gyermekkel
készült interjú azt mutatja, hogy a szülõk hajlamo-
sak alábecsülni az SM-nek a gyermekek életére
gyakorolt hatását, míg a gyermekek több nehéz-
ségrõl számoltak be, mint amennyirõl szüleiknek
tudomásuk volt. A vizsgálatban részt vevõ 7–18
éves gyermekek meglehetõsen jól alkalmazkod-
tak a szülõ fizikai korlátozottságához. Sokkal ne-
hezebben fogadták azonban a hangulatingadozá-
sokat, az aggodalommal teli légkört, szomorúsá-
got és feszültséget. Sok gyermek érezte magát a
szülõi harag és frusztráció ártatlan áldozatának, és
a családban uralkodó légkört igen törékenynek
jellemezték. Elõfordult, hogy a gyermek nem mert
kérdéseket feltenni a szülõnek, nehogy még job-
ban felzaklassa.

Ennek a bizonyos vizsgálatnak az eredményei azt
mutatják, hogy a gyerekek jobban megbirkóznak
az SM-mel, mint a szüleik. Miután megnyugtatták
õket, hogy a beteg szülõ nem fog meghalni és to-
vábbra is gondoskodik róluk, ezek a gyermekek
megfelelõ alkalmazkodási folyamatok után folytat-
ják életüket. A szülõk azonban megerõsítést vár-
nak, hogy az SM nem fogja-e negatívan befolyásol-
ni gyermekük életét. Ebben az igyekezetükben so-
kan nem veszik észre az otthonukban uralkodó fe-
szültséget, és ennek a gyermekekre gyakorolt hatá-
sát. Ugyanemiatt a szülõk gyakran vonakodnak se-
gítséget kérni érzelmi problémáik megoldásához.
Ahelyett, hogy a krónikus betegség okozta elkerül-
hetetlen stressz enyhítése érdekében családterá-
piát vennének igénybe, gyakran úgy gondolják,
hogy a tanácsadás szükségtelen, vagy éppen a szü-
lõi erõfeszítéseik kudarcának beismerése.

A gyermekeket megterhelõ események
A betegséggel kapcsolatos egyes események, mint pél-
dául egy akut exacerbációval kapcsolatos kórházi keze-
lés, még sebezhetõbbé teheti és felkavarhatja a gyer-
meket. Az ilyen idõszakokban a gyermek fokozott szo-
rongást élhet át.A kórházat olyan helynek képzelik,ahol
nagyon beteg vagy haldokló emberek fekszenek. Talán
volt már olyan nagyszülõjük,aki közvetlenül halála elõtt
kórházban volt. Emellett a gyermek, fõleg ha egyedülál-
ló szülõ neveli, nehezen fogadhatja, hogy átmenetileg
más fog rá vigyázni.A mindennapi rutinnak a várt és be-
következõ felborulása a szülõ távolléte következtében
jelentõs szorongáshoz és nehezteléshez vezethet.
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A kórházi kezelés okától függõen a gyermek ami-
att is aggódhat, hogy a szülõ milyen kezelésben ré-
szesül, és mennyi idõ után tér majd haza. Fontos
ezért, hogy a kórházi kezelés tartama alatt szoros
kapcsolatot tartsanak egymással telefonon, e-mai-
len vagy levelezõlapokkal. A látogatások alkalmával
a gyermek személyesen is nyomon követheti a szü-
lõ állapotának alakulását.

Ijesztõ esemény lehet még, ha a szülõ a gyermek
szeme láttára elesik. A gyermek egészen tehetet-
lennek érezheti magát egy ilyen helyzetben, külö-
nösen, ha nem elég erõs ahhoz, hogy felsegítse a
felnõttet. Egy kisfiút annyira felzaklatták édesanyja
esései, hogy nem akart többet kettesben otthon
maradni vele. A területi nõvér meglátogatta õket és
javaslatokat tett a lakásnak különbözõ segédeszkö-
zökkel való felszerelésére, és megtanította a fiút és
édesanyját, hogy mit tegyenek, ha az esések mégis
ismétlõdnének.

Hogyan érzékelik a gyermekek a szklerózis

multiplexet?

Nem szabad elfelejteni, hogy a gyermek fejlettségi
szintje nagymértékben meghatározza, hogy meny-
nyire képes megérteni a szülõ betegségét. A gyer-
mekek például csak konkrét fogalmakban tudnak
gondolkodni, és csak korlátozottan tudják felfogni az
idõ múlását. A kisgyermek például azt hiheti, hogy
csak azért van járógép az édesanyja lábán, mert el-
esett (biztosan eltörte) és majd leveszik, ha meg-
gyógyult. A kamaszok gondolkodása már összetet-
tebb és elvont fogalmakban is képesek gondolkod-
ni, ezáltal többféle kimenetelt is el tudnak képzelni.

A fejlettségbeli különbségek mellett a gyermekek
személyisége is meghatározhatja, hogy mennyi és mi-
lyen jellegû információt akarnak tudni az SM-rõl, mi-
lyen formában és kitõl akarják azt megkapni. Van, aki
maga szeret utánaolvasni és ezután megfogalmazni a
kérdéseit, mások inkább elkísérik a szülõt a gondozó
központba, ahol maguk is közvetlenül kérdezhetnek
az orvostól, nõvértõl. A nagyobb gyermekeket, kama-
szokat az is foglalkoztathatja, hogy õk is megkaphat-
ják-e a betegséget és továbbadhatják-e a saját gyer-

mekeiknek, míg a kisebbeket az izgatja, hogy „el lehet-
e kapni”, és a szülõ nem fog-e meghalni.

Kritikus jelentõségû tehát végiggondolni, hogy a
gyermek fejlettségi foka hogyan befolyásolja azt,
ahogy a gyermek érzékeli, értelmezi a betegséget
és ahogyan reagál arra. A szeparációs szorongás
például különösen erõs az iskolakezdés idõpontjá-
ban. Félhet a gyermek attól, hogy távollétében va-
lami rossz dolog történhet az SM-es szülõvel, vagy
hogy a szülõnek segítségre lesz szüksége és nem
tud majd kihez fordulni. Az egyedülálló szülõ gyer-
meke esetén még nagyobb a szorongás, hiszen már
átélte az egyik szülõ elvesztését.

Elõfordul, hogy az a gyermek, aki egyszerre akar
a szülõvel lenni és iskolába menni, valamilyen be-
tegséget produkál, hogy otthon maradhasson vi-
gyázni a szülõre. Ez különösen akkor gyakori, ha a
szülõ gyakran a gyermekétõl várja a megszabadu-
lást félelmeitõl, tehetetlenségétõl és magányossá-
gától. A gyermek nyugodtabban éli iskolai és szoci-
ális életét, ha a szülõ biztosítja arról, hogy támogat-
ja ezeket a tevékenységeket, és hogy tud magára
vigyázni, baj esetén van kihez fordulnia. Érdekes
módon ez a kérdéskör újra felmerül, amikor a na-
gyobb gyerek elhagyja az otthonát, hogy kollégi-
umba költözzön vagy munkát vállaljon. Ilyenkor is-
mételten meg kell erõsíteni õket abban, hogy szü-
leik büszkék önállósodásukra, és távollétükben is
elboldogulnak.

A gyermek felelõssége
Nem szokatlan, hogy a krónikus beteg szülõ gyer-
meke a korát meghazudtoló felelõsséget vesz a vál-
lára. Az SM-es szülõ gyermeke gyakran a megszo-
kottnál több házimunkát végez. Bár elõfordul, hogy
a megnövekedett felelõsséget vállaló gyermekek
koraérettek vagy a korukhoz képest túl komolyak, a
legtöbb esetben remekül fejlõdnek és boldogulnak
a pluszterhek és -feladatok ellenére.

Komolyabb gondok állhatnak elõ, ha az iskolás-
korú vagy kamasz gyermek a szülõ egyetlen gon-
dozója, mert nem áll rendelkezésre gondozói háló-
zat vagy más felnõtt segítõ. Ilyen esetben a gondo-
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zással járó fizikai kontaktus (pl. fürdetés, vizeléssel,
székeléssel kapcsolatos gondozási feladatok) na-
gyon zavaró lehet a gyermeknek és a szülõnek egy-
aránt. Az érzelmi teher mellett az így leterhelt gyer-
mek sorozatos iskolai hiányzásai miatt lemaradhat
a tanulmányaiban és egyúttal kimaradhat a korá-
nak megfelelõ tevékenységekbõl.

Egyes családokban a gyermekek további felelõs-
ségeket vállalnak, ahogy testvéreik „pótszüleivé”
válnak. Ezek a feladatok magukba foglalhatják a fõ-
zést és a kisebb gyermekek fürdetését, sõt fegyel-
mezését is. Kezdetben élvezhetik a frissen szerzett
tekintélyt és a különleges helyzetet, de idõvel tisz-
tázatlannak érezhetik családi szerepüket, fõleg,
mert valójában maguk is ellátásra és ellenõrzésre
szorulnak. Emellett neheztelhetnek amiatt, hogy
ezek a pluszterhek akadályozhatják saját kedvtelé-
seiket.

Javaslatok 

Párbeszéd a gyermekkel az SM-rõl
Az SM-rõl való nyílt beszéd eloszlathatja a gyermek
szorongását a szülõ egészsége és a saját biztonsá-
ga és jólléte miatt. Ha a szülõ nem akar a betegség-
rõl beszélni, azt a gyermek úgy értelmezi, hogy ak-

kora nagy baj van, hogy nem is lehet szóba hozni.
A legtöbb gyermek nagyon is érzi, hogy a szülõje
beteg, és nem látja el feladatait olyan jól, mint ko-
rábban. Ha nem kap erre magyarázatot, a gyermek
élénk fantáziájából merít és találgatásai többnyire
sokkal rosszabbak, mint a valóság. Így az igazság
megismerése többnyire megkönnyebbülést jelent.

Sok gyermek megharagszik, amiért másoknak
elõbb mondták el ezt a fontos információt, mint ne-
ki. Nagyobb gyermekek neheztelnek amiatt, hogy
távolabbi rokonokat és a családon kívülieket a szü-
lei inkább kitüntetnek bizalmukkal, mint õket.

A titkolózás rengeteg energiát emészt fel és aka-
dályozza a jó kommunikációt. Minél tovább tartják
titokban a betegség tényét a gyermek elõtt, annál
nagyobb a valószínûsége, hogy másoktól értesül er-
rõl a fontos dologról. Azok a szülõk, akik képesek
közvetlenül beszélni az SM-rõl gyermekeikkel, az
erõ és önbizalom üzenetét küldik nekik: történjék
bármi, továbbra is szeretik gyermekeiket és gondos-
kodnak róluk. Emellett azok a szülõk, akik nyíltan be-
szélnek a gyermekeikkel a betegségrõl, és az ezzel
kapcsolatos erõfeszítéseikrõl, megvetik az alapját a
hatásos szülõ-gyermek kommunikációnak más te-
rületeken is. Megmutatják a gyermekeknek, hogy
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a család együtt küzd meg a nehézségekkel, és támo-
gatják egymás erõfeszítéseit, bármit hoz is a sors.

A gyakori kérdésekre és aggodalmakra reagálva
fontos figyelembe venni a gyermek korát és fejlett-
ségi fokát, és nem szabad elhalmozni számára ér-
telmezhetetlen információkkal. Ezért, különösen
kezdetben, azt tapasztalhatja, hogy a gyermekekkel
külön-külön könnyebb a dolgok átbeszélése. Azt is
meg lehet kérdezni a gyermekektõl, hogy hogyan
akarnak tájékozódni az SM-rõl – elolvasnának egy
könyvet a szülõvel együtt vagy egyedül, videofil-
met néznének róla, vagy inkább elkísérnék a szülõt
az orvoshoz. Akár kérhetõ egy külön idõpont az or-
vostól csak azért, hogy a gyermekek kérdezhesse-
nek. Többféle, különbözõ korcsoportoknak szánt
tájékoztatóanyagot kaphat az SM Társaságtól, és lé-
teznek gyermekeknek szánt, szponzorált összejöve-
telek is.

Amikor a tünetekrõl beszél gyermekeivel, hasz-
nos lehet, ha nagyon konkrétan meséli el, esetleg
be is mutatja azokat, hogy könnyebben megérthes-
sék. Ha az SM-es fáradékonyságról beszél, akkor azt
mondhatja, hogy olyan érzés, mintha a karjára, lá-
bára kötött súlyokkal próbálnának járni. A látásza-
var könnyebben megérthetõ, ha azt mondja, hogy
olyan, mintha szúnyoghálón keresztül nézne, vagy
a mozivászon közepén egy nagy lyuk volna. A me-
revséget úgy érzékeltetheti, ha arra kéri a gyerme-
ket, hogy próbáljon járni, miközben mind a két lába
szorosan be van pólyálva fáslival. Természetesen
azokat a tüneteket a legnehezebb megértetni,
amelyek nem láthatóak.

Hasznos lehet, ha megengedi a gyermeknek,
hogy kísérletezzen a segédeszközeivel (bot, mankó,
kerekesszék stb.). Kevésbé fogják megrémíteni ezek
az eszközök, ha már kipróbálhatta õket.

SM-centrumokban gyakran rendeznek gyerme-
keknek szóló tanfolyamot, amit az orvos vagy a nõ-
vér vezet. Itt a koruknak megfelelõ tájékoztatást kap-
hatnak a betegségrõl, megismerkedhetnek a kezelés
körülményeivel és a személyzettel, valamint feltehe-
tik azokat a kérdéseiket, amelyeket a szülõktõl vona-
kodnak megkérdezni.

Sok gyermek, akinek a szülei már beszéltek a be-
tegségrõl, nem tesz fel kérdéseket és úgy tûnik, nem
különösebben akarja a témát szóba hozni. Nehéz ki-
találni, hogy a gyermekben van-e szorongás az SM-
mel kapcsolatban, mert sok gyermek jobban szereti
az aggodalmait magában tartani. Van, hogy nem is

tudják, hogyan tegyék fel kérdéseiket, nehogy felzak-
lassák a szülõt és ezzel csak rontsanak a betegségen.
Elõfordul, hogy az a gyermek, aki nem akar beszélni
az aggodalmairól, a magatartásával fejezi ki szoron-
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gását. Például a szülõ kórházi bentfekvése vagy álla-
potának romlása miatt aggódó gyermeke esetleg
rosszul alszik, csimpaszkodik a szülõkön, vagy olyan
tüneteket ad elõ, ami miatt kimaradhat az iskolából.
Másoknak megváltozik az iskolai viselkedése, vagy el-
vesztik az érdeklõdésüket a tanulás iránt.

Természetesen nem kell egyfolytában az SM-rõl
beszélni, de idõrõl idõre érdemes megkérdezni a
gyermeket, hogy van-e kérdése vagy aggodalma.
Ez különösen fontos olyankor, amikor változás áll
be a korábbi helyzetben; például kórházba kell
menni, elkezdi használni valamelyik betegségmó-
dosító injekciós készítményt, járáshoz segédesz-
közt vesz igénybe, vagy esetleg a munkaképessé-
gét veszélyezteti az állapota. Ha felveti ezeket a té-
mákat, akkor a gyermek nyugodt lehet afelõl, hogy
nyugodtan kérdezhet, emellett megkapja az ehhez
szükséges szókincset is.

Az SM fizikai következményeinek kezelése
A relapszáló vagy periodikus SM, amelyet fellángo-
lások vagy idõvel jelentkezõ változások jellemez-
nek, különösen érthetetlen és nyomasztó lehet a
gyermeknek, a stabil, tünetmentes vagy tünetsze-
gény idõszakok és a fellángolások váltakozása mi-
att. De még a folyamatosan progrediáló betegség-
lefolyás mellett is lehetnek a tünetekben egyik
napról a másikra jelentkezõ változások. A tünetek
kiszámíthatatlansága megnehezíti a tervezést és a
tervek következetes végrehajtását.

Minthogy a családnak meg kell tanulnia a be-
tegség realitásaival együtt élni, ajánlatos minden
napot úgy elfogadni, ahogy jön. Tervezzenek a
gyermekekkel programot, és mondják azt nekik,
hogy ha nem sikerül úgy végrehajtani a terveket,
ahogy kitalálták, akkor kárpótolni fogják õket.
Fontos, hogy érezzék: ön osztozik csalódottságuk-
ban és frusztrációjukban. Ezen felül magyarázza el
nekik az ön nehézségének lényegét. Bár a gyerme-
kek értik a „rossz napom van” fogalmát, mégis
jobb, ha egyenesen megmondja, hogy mi okoz
most önnek nehézséget, és mi miatt hiúsult meg a
program.

Sokat segíthet, ha igénybe veszi a bizalmukat él-
vezõ rokonok és barátok segítségét, akik részt ve-
hetnek a gyermekek rekreációs és egyéb program-
jaiban. A szülõk gyakran feltételezik, hogy minden-
kinek túl sok a dolga ahhoz, hogy segítsen. Mégis
sok rokon és barát elmondja, hogy szívesen segíte-
ne, de fél, hogy elutasítják vagy tolakodásnak tekin-
tik ajánlkozását. Kérését szinte biztosan teljesítik,
ha világosan elmondja, hogy mire volna szükség.
Megkérheti például a közeli barátot vagy rokont,
hogy kísérje el lányát a cserkészkirándulásra, vagy
hetente egyszer vigye el a fiát zeneórára. Ideális
esetben több olyan ember is van a család körül, aki-
re lehet számítani és nem egy embert kell erõn
felül terhelni.

Ha azt veszi észre, hogy egyre nagyobb mérték-
ben a gyermek segítségére szorul olyan személyes
dolgokban, mint az öltözködés vagy WC-használat,
akkor feltétlenül beszéljen orvosával vagy a nõvér-
rel, hátha még nem merítették ki az összes alterna-
tív segítséget.

Hogyan birkózzunk meg a kognitív károsodással?
Ha valamelyik szülõ vagy a család egyéb tagja úgy
látja, hogy kognitív zavar áll fenn, akkor neuropszi-
chológiai vizsgálat javasolt a specifikus problémák
és megkímélt funkciók azonosítására. Ez segíthet ki-
alakítani azokat a stratégiákat, amelyekkel a szülõ és
a gyermek javíthat kommunikációjukon és csök-
kentheti a stresszt. Például ha a szülõnek koncentrá-
ciós nehézségei vannak, csökkenteni kell a figye-
lemelterelõ ingereket a fontos kérdések megvitatá-
sa közben. Az ilyen megbeszélések nagyobb esély-
lyel lesznek sikeresek, ha csendes környezetben, a
tévé és rádió zavaró hatása nélkül zajlanak. Hasonló-
an, egy koncentrációs nehézséggel küzdõ szülõ
esetleg nehezen válaszol a gyermek házi feladatával
kapcsolatos kérdéseire, amikor közben fõznie is kell.
Fontos, hogy elmagyarázza ezt a problémát a gyer-
meknek, és külön idõben és helyen foglalkozzanak a
leckével, amikor semmi nem vonja el a figyelmét.

A családi naptár hasznos eszköz lehet a háztartá-
son belüli zavarok elkerülésére. Jól látható, minden
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családtag számára hozzáférhetõ helyen kell elhe-
lyezni, hogy mindenki feljegyezhesse benne fontos
találkozóit, programjait. Ez segítheti a megromlott
memóriájú szülõt a család bonyolult programja-
inak nyomonkövetésében. A nagyobb gyerme-
kek is beírhatják terveiket a naptárba, és az õ fe-
lelõsségük emlékeztetni a szülõket, ha valahova
autóval kell õket vinni.

Érzelmi és viselkedési változások kezelése
Az SM-mel élõ szülõ gyakran él át egy sor kel-
lemetlen érzelmet, akár az élet megváltozott-
ságára és feszültségeire adott reakcióként,
vagy a betegség részeként. Ha úgy érzi, hogy
érzésre vagy viselkedésre „nem a régi önmaga”,
vagy rossz érzései vannak a gyermekeivel vagy
egyéb családtagjaival kapcsolatban, akkor fel-
tétlenül beszéljen orvosával. Az érzelmi válto-
zásokkal kapcsolatban ugyanúgy kérhet segít-
séget, mint más SM-mel kapcsolatos probléma
ügyében. Az SM-ben járatos mentálhigiénés
szakember segíthet önnek megérteni megvál-
tozott érzelmi állapotát és olyan stratégiákat
kialakítani, amivel kezelni tudja õket. Így gyer-
mekeivel is könnyebben tud beszélni a hangulat-
változásairól és megnyugtathatja õket, hogy nem
(mindig) õk a neheztelésének és szomorúságának
okozói.

Segítség szülõknek és gyermekeknek
Ideális esetben a családi problémák kezelése meg-
elõzõ jellegû; fontos eszközei az SM-mel kapcsola-
tos ismeretek bõvítése, a pozitív mentális egész-
ség elõsegítése, és különbözõ alkalmazkodási
stratégiák kialakítása és alkalmazása. A krónikus
betegséggel együtt élõ családokban nagyon aján-
lottak a mentálhigiénés szakemberrel való idõsza-
kos találkozások, amelyek alkalmat adnak kérdé-
sek feltevésére, a gondot okozó kérdések megbe-
szélésére, a család erõsségeinek és problémameg-
oldó stratégiáinak megtalálására, illetve szükség
esetén alternatív stratégiák kialakítására. Ez a fajta
rendszeres támogató kapcsolat egy felkészült

szakemberrel javítja a család közérzetét, és meg-
akadályozza a kisebb nehézségek válsággá való
elfajulását. Ezután ha a család valamelyik tagjának

vagy a család egészének súlyos gondja van, akkor
olyan emberhez fordulhatnak, akivel már megis-
merkedtek, akiben megbíznak. Ez a szakember az-
tán meg tudja állapítani, hogy szükség van-e to-
vábbi segítségre – házassági tanácsadásra, vala-
melyik családtag depressziójának pszichiátriai
vizsgálatára, egyéni terápiára – és a megfelelõ
helyre tudja irányítani az érintetteket.

A támogató, ismeretbõvítõ találkozások célja a
családok életébe beálló változásokkal kapcsola-
tos erõfeszítések segítése. Mint minden pszicho-
szociális intervenció esetén, a szakembernek el
kell fogadnia és tiszteletben kell tartania a család
egyedi adottságait, és ennek figyelembe vételé-
vel kell az SM életükre gyakorolt hatásával meg-
birkózni. Nincs egyetlen olyan terv sem, ami min-
den családban beválik. Minden családnak – a
szakemberek segítségével – meg kell találnia a
saját útját.
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