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Dr. Donauer Nándor – neuropszichológus

Mi lehetett a Trójai faló oldalára felírva?  “Csak játszd újra!”
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Dr. Cziniel Mónika – gyermekneurológus, neonatológus szakorvos

Rizikó újszülöttek utógondozása interdiszciplináris teamben

„Rizikó újszülöttek utógondozása” egészségügyi irányelv tervezet alapján

készült ajánlások, mely „A kora gyermekkori intervenció ágazatközi

fejlesztése” kiemelt projekt keretében íródott egy munkacsoport szakmai

szempontjait magában foglalva. Az előadásban részletesen kifejtésre kerül a

gyermekneurológus szerepe a rizikó újszülöttek, koraszülöttek

utógondozásában, az alarmírozó neurológiai tünetek (pl. tónuseloszlási

zavarok, aszimmetria, éberségi szint kóros állapotai, mozgászavarok, csökkent reakciókészség, stb.), a

fejlődést támogató gondoskodás, a Kenguru módszer, valamint a pszichomotoros fejlődést befolyásoló

egyéb tényezők.

Dr. Hegyi Márta – gyermekneurológus főorvos

Az agy fejlődésének hálózati szemlélete

Az utóbbi évtizedben az agyi funkciókat és kórfolyamatokat működési

egységekben, hálózatokban szemléljük. Ezen ismeretek kialakulását a

funkcionális képalkotó vizsgálatok, és agyba ültetett mélyelektródás vizsgálatok

hozták meg. Születéstől a felnőtté válásig hierarchikusan egymásra épülő

hálózatok épülnek ki, melyek ideális esetben neurotipikus , azaz „normális”

fejlődést hoznak.

Az idegfejlődési zavarokban – szakszóval neurodevelopmentalis betegségekben – a fejlődési

szabálytalanságok részképesség zavarokhoz vezetnek. Minél alapvetőbb képességet érint a zavar, annál

labilisabb lesz az idegrendszer építménye. Újszülöttkori apnoe, csecsemőkori hypotonia, iskolás kori

ADHD és serdülő kori viselkedés zavarok egyaránt ide sorolandók. Terápiájuk fiatal életkorban

mozgásterápia alapú, felnőttkorhoz közeledve viselkedés terápiás és pszichoterápiás megközelítés.

Dr. Jerney Judit – gyermekgyógyász

A gyermekkori epilepszia

A gyermekkori epilepsziák gyakoriság, megjelenési formák, előidéző okok,

kimenetel és következmények, valamint társuló kórképek tekintetében

eltérnek a felnőttkoritól. Az epilepszia tartós izgalmi állapot az agykéreg

bizonyos területeiben és azok összeköttetés rendszerében, mely fokozott

készséget teremt epilepsziás roham keletkezésére. Ez jól tükrözi az utóbbi

idők szemléletváltását, miszerint epilepsziás hálózatokban, rendszer

epilepsziákban gondolkodnak a szakemberek. A gyermekkori epilepszia fajtáit, okait és következményeit,

valamint a tudományos kutatások legújabb eredményeit tárgyalja az előadás.

Dr. Berényi Marianne – fejlődésneurológiai osztályvezető főorvos

Fejlődésneurológia és neuroterápia

A terhesség alatt, szülés közben, közvetlenül születést követően

bekövetkező hatások befolyásolhatják az idegrendszer fejlődését. Az agy

szerkezeti és működési állapotának felmérése, a diagnózis felállítása, a

prognózis és a szükséges therapia meghatározása felelősségteljes orvosi

feladat. A korai fejlődésneurológiai vizsgálatok magukba foglalják a

figyelem, az értelem és a mozgás fejlődésének egymással összefüggő

folyamatát. Amennyiben a fejlődés veszélyeztetettnek látszik, akkor ennek a prognózisnak alapján egyéni

kezelést, neurotherapiát kell kezdeni.
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Dr. Jerney Judit – gyermekgyógyász

„Ezek a mai fiatalok…” – a serdülőkori agyfejlődés szempontjából

A neuroradiológiai képalkotó eljárások és vizsgálati tapasztalatok új

korszakot hoztak a fejlődő idegrendszer szerkezeti és működési

megismerésében nemcsak a csecsemő, kisdedkor időszakának, hanem a

pubertás- és adolescens korban a turbulens változásairól is. A

gyermekneurológusok és a gyermekek fejlesztésével, nevelésével foglalkozók

számára mind az élettani, mind a patológiai folyamatok megértése

tekintetében ez felbecsülhetetlen értékű. A gyakorló szülők vagy

nagyszülők, pedagógusok nap mint nap szembesülnek ennek a sajátos életszakasznak olykor érthetetlen,

vagy nehezen elviselhető megnyilvánulásaival. Néhányat kiemelve ezen sajátságok közül: kockázat

keresés, újdonság keresés, impulzivitás, a szociális reorientáció, a szülő véleményének, kritikájának

hárítása , viszont a kortársak felé fordulás, a sexuális érdeklődés, a kortársak általi elismerésre vágyás,

példakövetés, vagy akár a kortárs erőltetett befolyás elfogadása és a felnőttekétől eltérő időpontú alvás-

ébrenlét ciklus. Mi ennek a turbulens változásnak a „rendeltetése”: elsősorban fizikailag és hormonálisan

a reprodukciós képesség elérése, a felnőtt gondolkodás elérése és új utak keresésével az önállóvá válás.

Az adolescens korban a neuronális reorganisatio és myelinisatio által tehát meg kell valósulni a válasz

gátlásnak, az emóciók szabályozásának, az önkontrollnak, a tervezés megszerveződésének, a döntési

képesség megszerzésének, a morális gondolkodásnak, tehát a kifelé megnyilvánuló viselkedés belső

kontrollok által szabályozódik.

Dr. Madarassy-Szücs Anna – gyermek és ifjúságpszichiáter szakorvos

Az ADHD a gyermekpszichiátria tükrében

Az ADHD megközelítése jelentősen módosult az elmúlt évtizedek során.

Míg a 60-as években a túlmozgásos tünetekre fókuszáltan még

hiperkinetikus zavarként aposztrofálták, a 80-as évektől már egységesen

figyelemzavaros-hiperaktivitásként azonosították. Altípusainak

elkülönítésére a 90-es évektől került egyre nagyobb fókusz, a megjelenő

hasonlóságok és különbségek mentén napjainkban kifejezett tudományos

figyelem irányul a tünetek hátterében azonosítható neurokognitív sajátosságokra is. A klasszikus ellátási

lehetőségek (viselkedésterápia, gyógyszeres terápia) mellett kiemelten fontos lehet az ADHD

rendszerszemléletű megközelítése is. Mivel biztosan tudjuk, hogy az ADHD nem nevelési problémából

fakad, elsődleges a szülők és a környezet edukációja, támogatása, az idegrendszeri működési

sajátosságok megértésének elősegítése, mely a valódi elfogadás kulcsát jelenthetik a közvetlen

környezetben, baráti, iskolai kapcsolatokban.

Dr. Gyarmathy Éva – szakpszichológus

Az önkontroll fejlődése

A 21. századi felgyorsult technikai fejlődéshez hatalmas

társadalmi-kulturális fejlődés társul, amely a 14. századi szemléletre

épült 19. századi oktatást nem tűri. A külső hatásokra másoknál

érzékenyebb gyerekeknek az idegrendszer fejlődését az átlagosnál

erősebben befolyásolják a környezeti változások. Diagnózisok helyett a

fejlődési lehetőségeiknek megfelelő, mozgásra, tevékenységre épülő

fejlődési/tanulási környezetet kell biztosítani. A kognitív fejlődési és ezen

belül a beszédfejlődési zavarok sikeres terápiái a mozgásra épülnek, ami önmagában is jelzi a

hiányterületet. A zavarok megelőzése és a gyermekek egészséges testi és szellemi fejlődése érdekében a

mozgásfejlesztést a mindennapok részévé kell tenni, amellett, hogy a célzott terápiákat a megelőzésben

sokkal szélesebb körben kell alkalmazni.
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Dr. Donauer Nándor – neuropszichológus

Az alvás(hiány) közép- és hosszú távú emlékezeti hatásai, valamint a többi kognitív

(emotív) működés összefüggései a legújabb kutatások fényében

Az eddig is közismert, de a legújabb idegélettani kutatások fényében

egyértelműen bizonyított, a kellő napszaki időperiódusban és időben

eltöltött nyugodt alvás meghatározó fontossága a tanulás, a tanulási

képesség (új ismeretek elsajátítása), a megjegyzőképesség, annak

kapacitása és sebessége szempontjából. Az előadás rávilágít az alvás

jelentőségére; kifejti a beszéd hatását az emlékezeti tár működésére, valamint az emlékezet egy fajtájának

(jövőre vonatkozó cselekvési szándék megőrzése, vagyis prospektív emlékezet) megjelenési formáit és

nehézségeit a mindennapi élet során - praktikus tanácsokkal és elgondolkodtató tényekkel gazdagítva.

Dr. Donauer Nándor – neuropszichológus

Meddig terjed a kisagy hatalma a legmagasabb szintű kognitív folyamatok/figyelem,

munkamemória, beszédprodukció, beszédértés, vizuális, szociális tér észlelés stb./

birodalmában?

A gyermekekkel foglalkozó, mozgásfejlesztéssel dolgozó terapeuták, már

régóta tudják, hogy a korai mozgásfejlődésben atípusos mintát mutató

gyermekeknek később az iskolában, annak szociális terében is, számos

problémával kell majd megküzdeniük. E mozaikosan, főleg tapasztalati

úton megjelenő tudás, igen sok ponton mutatott már rá a kisagy

fontosságára. A legutolsó funkcionális képalkotók segítségével már

sokkal egységesebb (de még mindig nem elég éles) képet látunk a kisagy

szervező fontosságáról. Ugyanakkor egyre magasabb kognitív funkcióról derül ki, hogy bennük a kisagy

meghatározó szerepet tölt be, a verbális munka memóriától kezdve a beszéd különböző szintű

szabályozásán, és a szociális tér észlelésén át, egészen a szociális interakció finomhangolásáig. Az előadás

ezen egységesebb kép kialakításra tesz kísérletet, amely igazolt összefüggésre mutat rá az

Aspergeres-szivárvány gyermekektől a részképesség zavaros (a "3 diszes") csoporton át, egészen a kisagy

fejlődési rendellenességei, hogyan játszanak szerepet a kisagyi eredetű, végrehajtó (egzekutív) funkciók

deficitjeiben, s ezzel eljutva kisagyi fejlődés azon sajátságáig, amely magához skizofrénia tünet

együttesének megjelenéséhez vezet.

Dr. Donauer Nándor – neuropszichológus

Mi lehetett a Trójai faló oldalára felírva?  “Csak játszd újra!”

Az előadás szeretné felvázolni azokat a megfigyelési és kutatási

eredményeket, melyek - főleg az ázsiai szakirodalmi adatokra

támaszkodva - a több éven keresztül huzamosabb ideig, virtuális

világban élő gyerekek, serdülők viselkedési sajátosságait, személyiségük

változásait mérhető, kezdetben enyhébb, de objektív deficitjeit

ismerteti. 

Valamennyi korosztályt fenyegeti a legkülönbözőbb virtuális eszközöktől

való függőség. Nem mintha jellemgyengék, éretlen, infantilis, gyenge akaratúak lennének. Hanem azért

mert az "ördög" szinte valamennyi játék algoritmusában immanensen benne rejlik. Ez az azonnali

visszajelzés, a jutalmazás, valamint a döntések, gombnyomások közvetlen következményeinek

sekélyesítése, az azonnali újrakezdés lehetősége, s egyben ennek az újrakezdésnek egyre jobban belénk

égő vágya, mind a függővé válás eszközei. Ez a helyzet mesterségesen egy olyan jutalmazó rendszert indít

el az agyban, melyet a szakma "dopamin bumm-"nak is nevez. A dopamin mint neurotranszmitter a

legerősebb és leghatékonyabb "jutalmazó", s egyben viselkedés megerősítő hatóanyag. Ezt a társadalmi

szinten is megjelenő életformát, mint kihívást, minden szakembernek, szülőnek, pedagógusnak nevelési

kultúrájától, vérmérsékletétől, józan belátásától egyénileg kell végig gondolni.
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Dr. Tóth Gábor – gyógypedagógus, logopédus,  fejlődés- és klinikai gyermekpszichológus

Bevezetés a beszédfejlődés kialakulásának folyamatába

A megfelelő nyelv- és beszédfejlődés feltétele a tipikusan fejlődő

idegrendszer, ép beszédszervek és hallási rendszer, valamint verbális

ingerekben gazdag szociális és beszélő környezet. A hallási ingerek

felvétele, feldolgozása és értelmezése „csak az első lépés” a beszédértés

kialakulásának bonyolult és összetett folyamatában. Ezt a folyamatot a

hallási- és mozgásos elemek folyamatos és egyre fokozott

differenciálása/differenciálódása, analizálása és diszkriminációja jellemzi.

A beszédhallástól a beszédértésig és verbális megnyilatkozásig hosszantartó fejlődés vezet, amely

többféle eltérésre, illetve zavar kialakulására is lehetőséget ad. A gyermeki nyelv- és beszédfejlődési

kutatások kapcsolata az egyre fejlődő komplex idegrendszeri működést feltáró képalkotó eljárások

fejlődésével új utakat nyitottak meg az idegrendszeri érés, a beszédfejlődés és az ezekkel szorosan

összefüggő tanulási folyamat vizsgálatában és megértésében. A szűkebb értelemben vett beszédfejlődés

több év alatt jut el a többirányú aktív kommunikáció szintjére, ugyanakkor maga a nyelvi készség

fejlődése egy egész életen át tartó folyamat.

Fenyősi Fanni – TSMT fejlesztő szakember

A TSMT terápia neurológiai vonatkozása

A Tervezett Szenzomotoros Tréning (TSMT) módszerek a szenzoros

integrációt célzó terápiák csoportjába tartozó regressziós szemléletű

mozgásfejlesztő eljárások. A szenzoros integrációs terápiák a szenzoros

integráció fogalmát említik gyakorlatuk alapjaiként, egy fogalomét, amely az

idegtudományok területéről származik; az egyén környezeti ingereket

szervező képességét jelenti az idegrendszer által. Amennyiben a folyamat optimálisan zajlik, a különböző

érzékelési területek vonatkozásában az egyén a környezetből és saját testéből származó információkat

megfelelő módon értelmezi és reagál rájuk, adaptív válaszok jönnek létre.

Erőss Rebeka – klinikai szakpszichológus

A személyiségfejlődés folyamata

Talán az egyik legizgalmasabb, sokunkat foglalkoztató kérdés, hogy hogyan

lesz egy mosolygós csecsemőből árnyaltan gondolkodó felnőtt. A

személyiségfejlődés stációin haladunk át és jutunk el a már majdnem felnőtt

szerveződésig. A személyiségfejlődés egy igen komplex és sérülékeny

folyamat. Az erről való tudásunk is az elmúlt évtizedekben sokat változott,

mind a kutatási laborokban, mind az elméleteket létrehozó terekben, és a

gyakorlatot alkalmazó terápiás szobákban is egyaránt.  A serdülőkorban megjelenő viselkedési formák, a

felnőttek világából nézve olykor devianciák, túlzó viselkedések, értetlen és eszköztelen helyzetek sorát

jelentheti. A fejlődés perspektívájából nézve ezek a magatartások sokszor a fejlődési krízis szülte

„megoldások”, sokszor azonban igen súlyos kórjelzők is lehetnek.

Bodor Eliza – gyermekrehabilitációs szakgyógytornász

A mozgásfejlődés állomásai gyermekkorba

A mozgás evolúciós folyamatként alakult ki, melyben nagy szerepet játszik

a kognitív képességek alakulása mellett a testtartás változása. A fejlődés

folyamatában a mozgásfejlődés központi szerepet tölt be; már a születés

előtt elkezdődik és intenzíven érik kb. 12 éves korig. Az ontogenetikus

fejlődés biológiai hátterét az idegrendszer egyes területeinek és

funkcióinak az érése adja, mely a pályarendszerek differenciálódásában,

egyes reflexek integrációjában, mások kialakulásában mutatkozik meg. A fiziológiás mozgásfejlődéshez

szükség van az idegrendszer kéreg alatti területeinek jó működésére, a folyamatok hierarchikus érésére,

melyet az egyes elemek működési lehetőségei és a környezet együttes hatása alakít.

https://demoszthenesz.hu/magazin/iii-demo-nap-magyar-logopedus-japanban-beszelgetes-dr-toth-gabor-professzorral/
https://hu.linkedin.com/in/fannifenyosi4sh0k4
http://budapestpszichologus.hu/terapeutak/eross-rebeka/
https://fitadvisor.hu/p/bodor-eliza

