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Írta: Molnár László 

 
Kiadvány az egészségkárosultakról 
 
Az Esély Közösségfejlesztő és Családsegítő Szolgálat ezzel a címmel jelentette meg az 

Esély füzetek 3. számát. 
A kiadvány tanulmányai, esetleírásai híven tükrözik és bizonyítják a kötethez írt előszó 

(Lévai Katalin) diagnosztikus megállapítását mely szerint „Magyarországon az, aki betegség 
vagy baleset miatt egészségkárosulttá válik, kedvezőtlen egészségi státusza folytán 
társadalmi státuszvesztést is szenved, az élet több területén is kiszolgáltatottá lesz." 

Sid Wolinsky és Patrícia Kirkpatrick (USA) 1993-1995 között a fogyatékosok helyzetét 
áttanulmányozták Magyarországon. Tanulmányukban leírják, hogy a magyar kormány 
folyamatosan megsérti a fogyatékosok jogait, ami nagyon hasonlít egy etnikai kisebbség 
diszkriminációjához és jogainak negligálásához. Huszonhárom pontban tömörítve közlik a 
nemzetközi szervezetek — ENSZ, Európai Közösség — deklarációival ellentétes hazai 
gyakorlatot és jogsértéseket. Különösen zavaró ez, ha a Magyarország által is aláírt 
dokumentumok semmibe vételéről van szó: Emberi Jogok Nyilatkozata, Gazdasági, 
Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Megállapodása, Egyezmény a Gyermek Jogairól. 
(Tudjuk, Magyarország ahhoz elég régen aláírta az egyezményeket, hogy figyelmen kívül 
hagyásuk kínos legyen.) 

A szerzőknek a fogyatékossággal kapcsolatos hiedelmekről és sztereotípiákról tett 
megállapításai: 

1./ „A fogyatékos emberek nem képesek a társadalom hasznos tagjaivá válni. Ez a 
tehetetlenség mítosza. 

2./ Az egyes emberek jótékonykodása az, amivel a problémákat meg lehet oldani. Ez a 
jótékonyság mítosza. 

3./ A nehéz anyagi helyzetben lévő országok nem engedhetik meg maguknak, hogy a 
fogyatékosok problémáival foglalkozzanak. Ez a szegénység mítosza. 

47 Valójában nincs is túl sok gondozásra szoruló ember. Ez a megszámlálhatóság 
mítosza." 

Európai gondolkodásút, laikust és szakembert egyaránt zavarhatnak e tipikus elhárítási 
sztereotípiák, a nem cselekvés „mozgatói". 

A fogyatékosok életének jogainak átfogó vizsgálata során az is kiderült, hogy az 
egyáltalán létező jogszabályok —: például építészeti normák — előírásai sincsenek betartva. 
Vajon ez meglepő-e számunkra, vagy csak tudomásul vesszük, mint annyi mást? Azt 
például, hogy az állampolgárok és a jogalkalmazó intézmények ún. önkéntes jogkövetése 
nem emlékeztet egy jogállamra. 

A tanulmány végén huszonegy javaslatot fogalmaznak meg. Megvalósulásuk jelentős 
előrelépés lehet(ne) a fogyatékkal élők teljesebb élete és jogaik érvényesítése felé. 

Egy másik figyelemre méltó tanulmány Végh Katalin: Enyhe értelmi fogyatékos 
gyermekek a fővárosi gyermekvédelem rendszerében címmel kelült a kötetbe. A fővárosi 
tanköteles korú fogyatékos gyermekek ellátását kritikai elemzéssel mutatja be. Az 1985-ös 
Oktatási Törvény által általános iskola és diákotthonnak nevezett intézménytípusban élő 
fogyatékos gyermekek 98%-a állami gondoskodásban van! Ennek ellenére oktatási 
intézményekben élnek, ahol kevés kivételtől eltekintve pusztán a gyógypedagógiai oktatás-
nevelés alanyainak tekintik őket. 
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Nagyon tanulságos a fogyatékosokat érintő átfogó jogi szabályozásra tett és ez idáig 
kudarcba fulladt kísérletek történeti bemutatása. A sikertelenség egyik okát— minden 
bizonnyal legfőbb okát — abban látja, hogy a fogyatékosok mögött nem állnak befolyásos 
érdekcsoportok. 

Egy esetleíráson keresztül hiteles bizonyítékát kapjuk, hogy „Tökéletesen hiányzik egy 
komplex, prevencióra épülő és utógondozással kiegészülő intézményrendszer". 

A tanulmánynak csak a címét kifogásolhatjuk, mert a tanköteles korú értelmi 
fogyatékosok ellátása sajnos igen kis részben tartozik a fővárosi gyermekvédelem 
igazgatásilag felosztott kompetencia körébe, az intézményhálózat az oktatásügy része. Ez 
egyébként a dolgozatból ki is derül. 

A címekkel más gond is akad. Nem volt szerencsés választás a kötet címe. Az 
egészségkárosodás és a fogyatékosság fogalmai a hazai szociális gondoskodás és a 
gyógypedagógia irodalmában nem szinonimák. Az egészségkárosodás hiába tág 
gyűjtőfogalom, csak orvosi-rehabilitációs jelentéstartalmában használatos. Ezért van, hogy a 
jogszabályok egy része, amelyek a rokkantság fokozatainak megállapítását hivatottak 
szabályozni, valamint a különféle ellátásokat — rokkantsági nyugdíj, rokkantsági segély stb. 
— érthető okból az egészségkárosodás százalékában határozzák meg a jogosultságot, 
függetlenül attól, hogy munkahelyi baleset, veleszületett állapot, vagy például 
belgyógyászati betegség az eredeztethető ok. A szakmai tradíció és a köztudat is a 
fogyatékosságok körébe tartozónak, az értelmi, érzékszervi, mozgás és beszéd 
fogyatékosságokat tekinti. így félő, hogy sem az érintettek sem a velük dolgozók a cím 
alapján nem fogják keresni a kiadványt. 

Tardos Katalinnak Egészségkárosodás a munkahelyen című tanulmánya pregnánsan 
szemlélteti az egyszerre egészségi és társadalmi státuszvesztést. A differenciált öregedés 
jelenségéből indul ki és veti föl az egészségpolitikai viták örökzöld kérdését, azt, hogy a 
korai egészségromlás mennyiben vezethető, vissza egyéni vagy társadalmi okokra. Az 
irányítók általában jobban szeretik az egyénben kimutatható okokat, míg a szociológusok a 
társadalmi egyenlőtlenségek felől vizsgálódva ellentétes eredményre jutnak. Kormányzati 
felelősség szempontjából az utóbbi kétségkívül kínosabb és költségesebb konzekvenciákkal 
jár. 

A tanulmány igazolni látszik, hogy a munkásság—elsősorban a betanított és 
segédmunkások — a társadalom legveszélyeztetettebb rétege volt a szocializmusban is, a 
rendszerváltás óta pedig inkább romlott a helyzete. A rossz munkakörülményeket és így idő 
előtt egészségkárosodást okozó állami munkahelyek megszűnése akár javíthatná az 
egészségi állapotot, de valószínűbb, hogy a munkanélküliség más betegségek dominanciáját 
hozza magával, a pszichés, pszichoszomatikus betegségekét. 

A kötetben további esetleírások, az értelmi fogyatékos emberek egy lakásotthonának 
működéséről szerzett meggyőző tapasztalatok olvashatók. 

Sokoldalú, ötletgazdagságról árulkodó beszámolókat találhatunk a Magyarországi Zsidó 
Szociális Segély Alapítványnak az értelmi és érzékszervi fogyatékosok számára szervezett 
segítő programjairól, a fogyatékos emberekkel végzett szociális munka háború előtti 
hagyományának korszem felélesztéséről. 

Egy 1994-ben keletkezett, nálunk egyelőre kevéssé ismert ENSZ dokumentumot is 
találunk a könyvben, az Egyesült Nemzetek Alapvető Szabályai a fogyatékossággal élő 
személyek esélyegyenlőségének biztosítására címmel, A fogyatékosokkal foglalkozó állami 
(önkormányzati) és civil szervezetek részéről nélkülözhetetlennek gondolom e dokumentum 
feldolgozását, értelmezését. 
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A kiadvány szerzői egységes szemléleti megközelítésben vallják, hogy végzetes lehet az 
a szemléletmód, amely a gazdaság rendbetételének abszolút prioritást enged. Manapság 
nagyon fontos, ha minél többen belátják, hogy a gazdaság jelentősége nem egy 
kizárólagosság, a valódi cél az emberi életminőség javítása, azoké is akiké a leggyengébb, a 
fogyatékosoké, a társadalmi hátrányból beteggé váltaké. 

Ehhez segíthet a könyv tanulságainak végiggondolása. Valamennyi érintettnek, 
fogyatékkal élőnek és egészségesnek, szakembereknek és érdeklődő laikusoknak, 
önkénteseknek ajánlható a kötet. 


