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Bevezetés 

Magyarországon a 2001.évi népszámlálás adatai szerint 577 ezer értelmi és érzékszervi vagy 

mozgásszervi fogyatékos él. Az esélyegyenlõség értelmében a társadalomnak biztosítania kell 

a rászorulók részére a különbözõ rehabilitációs szolgáltatások hozzáférhetõségét. A 

rehabilitáció egyik pedagógiai szemléletû módszerét– azt konduktív nevelésnek nevezve - 

Petõ András dolgozta ki empirikus alapon több mint ötven éve, melynek elméleti alapjait 

azonban máig sem igazolták. E módszer a pedagógiai rehabilitáción belül a neveléselmélet 

integrálásának egy speciális pedagógiai irányvonalát képviseli. Tercier típusú rehabilitáció, 

mivel korai intervenció esetén a központi idegrendszer sérülése vagy fejlõdési 

rendellenessége következtében kialakuló kóros irányú fejlõdés megelõzését, a maradandó, 

következményes tünetek enyhítését befolyásolja. 

Legnagyobb hatását cerebrális parézisben (CP) éri el korai intervenció esetén, e mellett spina 

bifidások (SB) korai fejlesztését, konduktív óvodai- iskolai nevelését is vállalja.  

A mozgás és a kogníció nem választhatók el egymástól, így különösen a fejlõdés korai 

szakaszában elõnyt jelent, ha a diszfunkciós gyermek fejlesztését és oktatását is ugyanaz a 

személy: a konduktor irányítja. Életkorspecifikusan tanítja az önellátási tevékenységeket, 

szobatisztaságra nevelést, lokomóciót, és ezzel egyidõben biztosítja a beteg óvodai, iskolai 

oktatását is. A konduktív nevelés már közel ötven éve nem a különbségekre helyezi a 

hangsúlyt, hanem az akadályozottságra és az ebbõl adódó sajátos nevelési szükségletekre és 

speciális nevelési igényekre. 

A konduktív nevelés az agyi struktúrák tanulásra való képessége révén kognitív úton 

(ritmikus intendáláson keresztül) eredményez mozgástanulást, szobatisztaság elérését, 

önellátást és integrált személyiségfejlesztést. 

 A Nemzetközi Petõ Intézetben SB aperta/cystica következtében konduktív fejlesztésben 

részesülõ gyermekek komplex, magasabb színvonalú ellátása érdekében közel 17 éve 

multidiszciplináris munkacsoport jött létre. Óvodáskorú SB-s gyermekek válogatott 

csoportjánál vizsgáltuk az uroepitélium védelme mellett a húgyutak állapotát, a 

vizeletkondicionálás folyamatát, és annak hatását. 
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Célkitûzések  

 

1. A velõcsõ-záródási zavarok (VZR) etiopatogenezisének, valamint hazai epidemiológiai 

adatainak pontosabb megismerése céljából vizsgáltuk e fejlõdési rendellenességgel 

szövõdött terhességek (informative offspring) 

1.1. a perikoncepcionális prevenció (multivitamin/folsav) és a szülõk szocioökonómiai 

helyzete, 

1.2.  a terhesség II. gesztációs hónapja alatti anyai gyógyszerszedés, valamint  

1.3. a terhesség I-II., valamint III-IX. hónapja alatt bekövetkezett akut és krónikus anyai 

betegségek és a VZR kialakulása közötti kapcsolatot.  

 

2. A VZR-rel (SB aperta/cystica ) született, konduktív nevelésben részesülõ gyermekek 

körében végzett vizsgálatok. 

2.1. Tanulmányozni kívántuk, hogy biztonságosan megvalósítható-e a SB-s gyermekek 

konduktív nevelése multidiszciplináris ellátórendszer- és munkacsoport együttmûködésével. 

2.2. Meg kívántuk határozni az uroepitélium védelme érdekében az akaratlagos vizeletürítés 

alkalmazását kizáró kritériumokat.  

2.3. Vizsgálni kívántuk a vizeletkondicionálás konduktív nevelésben alkalmazott eljárására 

vonatkozó összefüggéseket a 

       a) vezikoureterális reflux (VUR),  

       b) a vizelet retenció,  

       c) a húgyuti infekció,  

       d) intermittáló katéter alkalmazása,  

       e) szociális kontinencia kérdéseiben.  

2.4. Arra a kérdésre kerestünk választ, hogy a konduktív pedagógiában alkalmazott 

vizeletkondicionálás módszerén keresztül – a betegek egy gondosan válogatott csoportjánál- a 

SB eredetû neurogén hólyag, mint „modell” alkalmas-e a tanulási folyamat létrejöttének 

bizonyítására? 

2.5. A konduktív nevelésre vonatkozó új megállapítások megfogalmazása klinikai 

vizsgálataink ismeretében. Fel kívántuk hívni a figyelmet az intenció funkcionális 

neuroradiológiai és elektrofiziológiai módszerekkel történõ vizsgálatának a fontosságára.  
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Betegek és vizsgálati módszerek 

 

 A CP-ben tanulási folyamat során elérhetõ fejlõdés nem mérhetõ objektív módszerrel, mivel 

nem hagyható figyelmen kívül a spontán érési folyamat hatása sem. Amennyiben ettõl 

eltekintenénk, megtévesztõ következtetésekre juthatnánk. Ezért választottam a CP helyett a 

VZR eredetû SB-s gyermekek vizsgálatát a konduktív nevelésben alkalmazásra kerülõ 

tanulási folyamat igazolására, mivel ez utóbbiban az irreverzibilis organikus neurológiai 

károsodás következtében kizárható a spontán érési folyamat által indukált fejlõdés.  

 

A célkitûzések megvalósítására két kérdéskörben végeztük (epidemiológiai és klinikai) 

vizsgálatokat. 

 

1. Epidemiológiai vizsgálatok 

1. 1.202 VZR-el szövõdött terhesség (informative offspring: az elhalt fõtuszok, az elektív 

abortuszból származó esetek és a megszületettek együttes száma) alapján a fejlõdési 

rendellenesség kialakulását befolyásoló, a célkitûzésben megfogalmazott három kérdéskört 

kutattuk. A vizsgálathoz két kontroll csoportot hoztunk létre: ezek egyike e fejlõdési 

rendellenesség nélküli eseteket tartalmazó populációs kontrollcsoport, a másik az egyéb 

fejlõdési rendellenességgel születettek beteg-kontrollcsoportja.  

1.1. A VZR-re vonatkozó adatok a (Veleszületett Rendellenességek Országos 

Nyilvántartásának) VRONY és a Veleszületett Rendellenességek Magyar Eset-kontroll 

Felügyelete adatbázisán alapultak. 

1.2.  A szülõkhöz kérdõívet juttattunk el, így a vizsgált adatok egy részét az általunk kiküldött 

kérdõív megválaszolásával közvetlenül a családok szolgáltatták.  

1.3. Feldolgoztuk a perinatális ellátás során felírt gyógyszerekre, és anyai betegségekre 

vonatkozó adatokat az anyák által beküldött terhesgondozási könyvek bejegyzései alapján. 

1.4. Együttmûködtünk a területileg illetékes védõnõkkel, amennyiben nem érkezett válasz 

megkeresésünkre. Ilyen esetekben felkeresték és kikérdezték a fejlõdési rendellenességben 

érintett családokat, valamint a populációs kontrollként szereplõ, összesen 200 nem válaszoló 

családot.  
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2. Klinikai vizsgálatok 

 

A Nemzetközi Petõ Intézetben SB aperta/cystica következtében konduktív fejlesztésben 

részesülõ 112 (2-7 éves korú) gyermeknél a tanulási folyamat kialakulását vizsgáltuk a 

multidiszciplináris munkacsoport létrehozását követõen. 

 

2.1  Komplex urológiai kivizsgálás a húgyutak állapotának felmérésére (szeriális vizelet 

bakteriológiai vizsgálat, UH a húgyutak és a vizeletretenció megítélésére, vesefunkció i.v. 

pielográfia, urodinamikai vizsgálat, mikciós cisztográfia, veseszcintigráfia) a munkacsoport 

által felállított protokoll alapján történt.  

2.2.  Körültekintõen kiválasztottuk a húgyutak védelme érdekében az általunk meghatározott 

kritériumok alapján az akaratlagos vizeletürítési folyamat elsajátítására alkalmas eseteket. 

2.3. A konduktív nevelést megelõzõen felmértük a (VUR) jelenlétét és annak mértékét, 

melyet a késõbbiek során is folyamatosan ellenõriztünk. 

2.4.  Meghatároztuk és rendszeresen ellenõriztük a vizeletkondicionálás menetét.  

2.5.     a) Tisztázni kívántuk még a konduktív nevelést megelõzõen a VUR esetleges 

kialakulását és annak gyakoriságát. A konduktív nevelés egész tartama alatt, majd annak 

befejeztével is követtük alakulását. Összehasonlítottuk a VUR stádiumait a konduktív 

nevelést megelõzõ, és az azt követõ egy naptári évben. 

                b) Meghatároztuk UH segítségével a retenció mértékét a konduktív nevelési 

folyamatot megelõzõen, majd  annak egész idõtartama alatt azt folyamatosan ellenõriztük, 

végül a konduktív nevelés befejeztekor is elvégeztük a méréseket. 

A retenció mértékétõl függõen az UH vizsgálat alapján három csoportot állapítottunk meg: 

(í) jól ürülõ hólyag, a reziduális volumen maximum 20 ml, (íí) közepesen ürülõ hólyag, 20-50 

ml reziduális volumen, (ííí) minimálisan üríthetõ hólyag, 50 ml vagy e feletti retenció.   

               c) rendszeres vizelet bakteriológiai vizsgálatot végeztünk a húgyuti infekció 

megállapítása és kezelése céljából  

               d) követtük a VUR alakulását  

               e)  felmértük a szociális kontinencia kialakulását  

Összehasonlítottuk a konduktív nevelést megelõzõ, és a vizelet kondicionálás kialakulását 

mutató (konduktív nevelés végén) teljesítményeket.  

 

 



 6 

 

Eredmények, következtetések  

 

Az epidemiológiai vizsgálatok alapján megállapítottuk: 

 

1.1. Az anyák szocioökonómiai (alkalmazotti) státusza a VZR három csoportjában 

anencephalia (AN), SB, encephalocele (EC) nem mutatott szignifikáns különbséget(t=2,4; 

p=0,02). Az apák szocioökonómiai státuszának összehasonlítása: a VZR-t mutató terhességek 

körében volt a legmagasabb az értelmiségiek (OR=1,5; CI=1,3-1,8) és az igazgatással 

foglalkozók aránya (OR=1,5; CI=1,3-1,7) míg legalacsonyabb a betanított és segédmunkások 

aránya.Magyarországon tehát a VZR kialakulása és a szocioökonómiai státusz között nincs 

egyértelmû összefüggés. A folsav szedésének vizsgálatakor a második legalacsonyabb értéket 

a VZR csoportban az értelmiségi anyák körében találtuk, míg a populációs kontrollcsoportban 

ezek az anyák érték el a második legmagasabb értéket. Bár az értelmiségi anyák körében volt 

a legmagasabb arányú a folsav perikoncepcionális alkalmazása (3,6-5,4%) és a multivitamin 

terhesség alatti szedése (4,8-6,6%), ezek az arányok alacsonyak voltak. 

A folsav perikoncepcionális alkalmazása, valamint a multivitamin terhesség alatti szedése a 

VZR csoportban volt a legritkább a beteg-kontrollcsoporthoz és különösen a populációs 

kontrollcsoporthoz képest. 

1.2. Az akut és krónikus anyai betegségek elõfordulásának összehasonlítása különbözõ 

mintát mutat a VZR és a populációs kontrollcsoport és a VZR és beteg-kontrollcsoport között. 

Az akut anyai megbetegedések prevalenciája általában magasabb volt a VZR csoportban a 

terhesség I-II. hónapjában a populációs kontrollcsoporttal összehasonlításban influenza 

(OR=3,1; 95%-os CI=2,3-4,3), nátha esetén (OR=2,8 95% CI=2,1-3,6), szignifikánsan 

magasabb OR-t kaptunk és érdemes  még megemlíteni a cystitis (OR=2,7) és vaginitis 

(OR=1,8) kapcsán talált ugyancsak magasabb OR értéket a VZR csoportban. A krónikus 

anyai betegségek elõfordulása nem mutatott gyakran különbséget a vizsgált csoportok között 

az I-II. terhességi hónapban  a migrén-típusú fejfájást és esetleg az ovárium cisztát és a 

genitális szervek egyéb krónikus megbetegedéseit kivéve. Migrén-típusú fejfájás esetén 

OR=1,6 a VZR-populációs  kontroll csoporttal történõ összehasonlításban. 
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1.3. Az anya terhesség alatti gyógyszerszedésének összehasonlítása a VZR-rel járó 

terhességek és a populációs kontrollok között általában a gyógyszeres kezelés magasabb 

prevalenciáját mutatta a VZR csoportban 121 hatóanyagról gyûjtött adatok alapján, de 

általában nem érte el a szignifikancia szintjét. 11 gyógyszer tekintetében azonban az 

alkalmazás magasabb értékeket mutatott a II. gesztációs hónapban a VZR csoportban, mint a 

populációs kontrollcsoportban. A gyógyszeres kezelés prevalenciája a VZR esetek és a beteg 

kontrollok körében általában hasonló volt, csak négy gyógyszer szedése fordult elõ gyakrabban 

a VZR csoportban a II. gesztációs hónapban. 

Vizsgálatunk alapján összefoglalva megállapíthatjuk, hogy a terhesség alatt szedett 

gyógyszerek nem járulnak hozzá lényegesen az izolált VZR elõfordulásához. Okozati 

összefüggés van azonban néhány gyógyszer: az oxytetracyclin, a carbamazepin és a 

valproátsav) és a VZR kialakulása között. Néhány más gyógyszer, mint pl. a magas dózisú 

ösztrogének, a clomifen, a chorialis gonadotropin, a lynesterol és az ergotamin közvetett 

szerepet játszhatnak a VZR kialakulásában.  

 

2. A vizeletkondicionálás komplex módszerének és folyamatának vizsgálati eredményei. 

  

112 konduktív óvodai nevelésben részesülõ spina bifidás gyermeknél vizsgáltuk az 

akaratlagos vizeletürítési folyamatot. 

  

2.1. A vizsgálati protokoll alapján a húgyutak elõzetes állapotfelmérését követõen a 

gyermekek 92%-ánál (n=103) neurogén hólyagot igazoltunk. Az általunk megállapított, az 

akaratlagos vizeletürítést kizáró szigorú kritériumok közül csupán egy megléte esetén sem 

javasoltuk az akaratlagos vizeletürítés gyakorlatát. Így megállapíthatjuk, hogy biztonságosan -

a húgyutak védelme mellett, a veszélyeztetõ tényezõk kizárásával- végezhetõ a SB-s 

gyermekek vizeletkondicionálása. 

2.2. A célkitûzésekben megfogalmazott protektív szemléletnek megfelelõen, az akaratlagos 

vizeletürítést kizáró kritériumokat (3 évnél fiatalabb gyermek, jelentõs retenció, IV-V. 

stádiumú VUR, flaccid hólyag + VUR, kétoldali VUR, recidíváló pyelonephritis, mentálisan 

közepesen vagy súlyosan retardáltak) figyelembe véve 42 gyermek nem végezhette a 

kondicionálást. 
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2.3. a) A VUR kialakulását vizsgáltuk még a konduktív nevelést megelõzõen (n=112). 

Meglepõ, hogy már 3 éves korig 61,5%-ban igazoltuk jelenlétét. 7 éves korig a VUR 

gyakorisága csökken (6-7 évesek körében 35,7%).  

  Összehasonlítottuk egy naptári évben a konduktív nevelést megelõzõen, majd annak 

befejeztével a VUR jelenlétét és különbözõ stádiumait. Nem találtunk statisztikailag 

szignifikáns összefüggést (p=0,10), ugyanakkor megállapíthatjuk, hogy csökkent a III-IV 

stádiumban lévõ esetek száma a kondicionálás ideje alatt.  

       b) Összehasonlítottuk a kondicionálás kialakulását követõen és a konduktív nevelést 

megelõzõen a retenció mértékét a hólyagban (UH segítségével). A kondicionálás és a 

retenció kialakulása között e két idõszak összehasonlításában magas szignifikancia szinten 

igazoltunk statisztikai összefüggést p<0,0001). 

       c) Vizsgáltaink a húgyuti infekciók tekintetében erõsen szignifikáns összefüggést 

támasztottak alá (p=0,0001) a kondicionálást megelõzõ  4 hónap és a kondicionálás kezdetétõl 

számított 4. hónap összehasonlításakor.  

Amennyiben egy naptári év alatti infekciók elõfordulását vettük figyelembe a konduktív 

nevelést megelõzõen, majd annak befejeztét követõen, már nem volt szignifikáns összefüggés 

a kondicionálás és a húgyuti infekciók tekintetében (p=0,12). Ugyanakkor 10%-ról 27,1%-ra 

nõtt az infekció nélküli esetek száma, és 32,9%-ról 12,9%-ra csökkent az évi 1-2 húgyuti 

infekció elõfordulása, valamint kedvezõen alakult az évi 6 > infekció elõfordulása, mivel ez 

utóbbi  17,1%-ról 12,9%-ra csökkent.  

       d) A vizeletürítés módját vizsgáltuk a konduktív nevelést megelõzõ, majd annak 

befejeztét követõ egy naptári évben. A folyamatos vizelet bakteriológiai kontrollvizsgálatok 

lehetõvé tették, hogy negatív lelet birtokában ne alkalmazzunk intermittáló katéterezést 

könnyen üríthetõ hólyag (20 ml alatti retenció) esetén.  A gyermekek többsége akaratlagosan 

ürítette vizeletét (67%), kialakult a kondicionálás, és nem igényeltek rutinszerûen intermittáló 

katéterezést a retenció csekély mennyisége (20 ml alatt) miatt. 50 ml vagy e feletti reziduum 

mellett a vizelet bakteriológiai vizsgálatának eredményétõl függetlenül is napi 2-4 intermittáló 

katéterezésre került sor.(26%) Ezeknél a gyerekeknél kombináltuk az intermittáló katéterezést 

és a kondicionálást. Csak katéterezéssel volt megszüntethetõ a retenció 7%-ban, õk csupán a 

csoport töredékét képviselték (n=5). Ezen adatok ismeretében elkerülhetõ a katéterezés 

rutinszerû, automatikus alkalmazása.   
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       e) A szociális kontinencia és a konduktív nevelésben alkalmazott vizeletkondicionálás 

vizsgálata során a konduktív nevelést megelõzõ, és az azt követõ idõszak összehasonlításakor 

statisztikailag szignifikáns összefüggést (p=0,02) igazoltunk. A konduktív nevelés során a 

fiziológiás szobatisztaság elérésével egy idõben történik a kondicionálás tanítása. A 

gyermekek 20%-a szociálisan kontinens (2 óránál tovább tartja vizeletét), 38,6%-uk 2 óránál 

rövidebb ideig tartja vizeletét, de nem inkontinens, és a folyamatosan inkontinensek aránya is   

61,4%-ról 41,4%-ra csökkent.  

2.4. A vizeletkondicionálás kialakításának folyamata SB eredetû neurogén hólyag esetén 

alkalmas „modellnek” bizonyult a tanulási folyamat igazolására.  

Eredményeként  -cirkadián ritmushoz kötötten kialakult a hólyag ürítése iránti igény,   

                           -a személyes higiéne meghatározó tényezõ lett,  

                           -csökkent a vizeletretenció valamint a  

                           -folyamatosan inkontinensek száma,  

                           -hozzájárul a szociális kontinencia kialakulásához, ezáltal létrejött az adaptált 

hólyagfunkció, mely mindennapi életkörülményeiket részben megkönnyítõ,                        

                           -életminõségük javulásában  pedig meghatározó tényezõ. 

2.5. A klinikai vizsgálatok alapján új megállapítás: a konduktív nevelés kognitív 

tevékenységen, tanuláson alapuló komplex fejlesztõ eljárás. Biztonságosan 

alkalmazható, ha a pedagógiai tevékenységet multidiszciplináris munkacsoport is segíti 

halmozottan veszélyeztetett (SB) gyermekek fejlesztése során. 

 

Fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy a konduktív nevelés az akaratlagos vizeletürítés 

alkalmazását a kizáró körülmények figyelembevételével, valamint körültekintõ 

multidiszciplináris állapotkövetés és urológiai gondozás mellett is csak limitált esetben 

alkalmazza. Semmilyen körülmények között sem célunk az eljárás kiterjesztése a konduktív 

nevelés keretében, vagy más módszerrel kombinálása.  
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Új megállapítások 
 
 
1. Az anya szocioökonómiai státusza és a VZR közötti összefüggés nagyon korlátozott és nem 

jellemzõ a VZR-re. 

2. A folsav perikoncepcionális szedése és a multivitamin terhesség alatti alkalmazása az 

értelmiségi és igazgatási munkakörben dolgozó nõk körében gyakoribb. 

3. A VZR kialakulásában a szociökonómiai státusznak Magyarországon nincs jelentõs 

szerepe, a magasabb alkalmazotti státusz azonban hozzájárulhat a VZR elsõdleges 

megelõzéséhez. 

4. Az akut anyai rendellenességek magasabb prevalenciája a VZR csoportban fõként 

emlékezeti torzulás következménye lehet. Nem zárhatjuk ki ellenben a hyperthermia lehetséges 

szerepét a VZR kialakulásában. Emellett lehetséges a migrén-fejfájás és a VZR kialakulása 

közötti összefüggés különösen anencephalia kapcsán, mely azonban még további vizsgálatok 

általi megerõsítést igényel. 

5. A terhesség alatt szedett gyógyszerek nem járulnak hozzá lényegesen az izolált velõcsõ-

záródási zavar elõfordulásához, de némely gyógyszer szerepet játszik e zavarok 

kialakulásában.   

6. Tanulási folyamaton keresztül neurogén hólyag esetén is kialakítható az akaratlagos 

vizeletürítés a konduktív nevelés során. Erõsen szignifikáns a kondicionálás tanulása a 

reziduális vizelet mennyiségének csökkenésével (p=0,0001), ezáltal kedvezõen változik a 

vizeletinfekciók gyakorisága már a kondicionálás negyedik hónapjára: magas szignifikancia 

szinten függ össze  (p=0,0001). Csökkenthetõ vagy elkerülhetõ az indokolatlanul gyakori, 

rutinszerûen alkalmazott katéterezés (67% önállóan kondicionál). Szignifikáns szinten 

összefügg a konduktív nevelési folyamattal a szociális kontinencia kialakulása (p=0,02) 

7. A konduktív nevelés eredményeként óvodai, iskolai integrálás elõtt álló gyermekek 

többsége (a vizsgált csoport 67 %-a) a vizeletürítést (vizeletkondicionálás) folyamatos 

urológiai kontroll mellett önállóan végezheti. Mindez szocializációjukban meghatározó 

tényezõ, a rendszerességet, a személyes higiéne iránti igényt is kialakítja, primer preventív 

hatása pedig azáltal jön létre, hogy megelõzi a neurológiai károsodásból eredõ kisebbségi 

érzés, szociális izoláció és személyiségzavarok kialakulását is. 
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A konduktív nevelés operáns tanulás kialakítását eredményezi, tanítja a szükségletek 

kondicionálását (a jelen esetben a vizeletürítést, VZR eredetû spinális lézió, neurogén hólyag 

esetén). Emellett belátásos tanulást ér el az új feladathelyzetek megoldásában, elõsegítve az 

asszociatív kapcsolatok kialakulását és rögzülését. Az output, az akaratlagos vizeletürítés 

folyamata annak ellenére megvalósul, hogy mind a szenzoros receptorok, mind az afferens-, 

efferens pálya egy része, valamint a spinális vizelési centrum irreverzibilis neurológiai 

károsodása bizonyítható. Szenzoros stimulus nélkül, részleges vagy teljes innerváció 

hiányában is kivitelezhetõ a „válasz”(response), az akaratlagos vizeletürítés. Ennek feltétele 

egyrészt a spinális vizelési központ és a kortex közötti afferens és efferens pálya épsége, 

másrészt aktív részvétel a tanulási folyamatban a kivitelezés során. 

Bebizonyosodott, hogy az akaratlagos vizeletürítés (vizeletkondicionálás) mellett a személyi 

higiéne iránti igény, az életrend (idõhöz kötött cirkadián ritmus) kognitív tevékenység, 

tanulási folyamat eredményeként kialakíthatók. Mindezek önbizalom-erõsítõ, a spina bifidás 

gyermekek személyiségfejlõdésében meghatározó, szocializációjukban nélkülözhetetlen 

tényezõk. 

 

Gyakorlati következtetések 
 
 1. A konduktív nevelés minden más pedagógiai és rehabilitációs eljárással kompatibilis. A 

kognitív tevékenységen, tanuláson alapú konduktív fejlesztés (intenció) további vizsgálatai 

nem tûrnek halasztást (fMRI,PET,MEP). 

 

2. A jobb életminõség elérése és fenntartása akkor biztosítható hosszú távon, ha a fejlesztés 

folyamatos: a neuroterápiát illetve aktív neurohabilitációt konduktív pedagógiai nevelés, 

szükség esetén speciális pedagógiai, ill. differenciált oktatás követi.  

 

3. A jövõben a közös cél, a halmozottan sérült betegek optimális állapotának elérése 

érdekében kívánatos a neurorehabilitációban érintett szakemberek szoros és folyamatos 

kooperációjának kialakítása. 
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Összefoglaló 
 
Vizsgálatunkkal a kognitív, tanulás alapú fejlesztés szerepét kívántuk igazolni a konduktív 

nevelési folyamatban.  

Ehhez SB-s gyermekek (112, 2-7 éves) akaratlagos vizeletürítésének (neurogén hólyag) 

kondicionálásán keresztül kívántuk a tanulási folyamat létrejöttét bizonyítani. A SB-s 

gyermekek életét limitáló tényezõ a húgyutak állapota. Ennek védelme érdekében 

multidiszcipláris munkacsoportunk urológusai folyamatosan ellenõrizték a húgyutak állapotát. 

Az urológiai protokoll alapján vizsgáltuk a vesicoureterális reflux (VUR) jelenlétét, a retenció 

mértékét, a húgyuti infekciók elõfordulását, a szociális kontinencia kialakulását. A konduktív 

nevelést megelõzõen (3 éves korig) 61,5%-ban kialakult a VUR. A retenció alakulása a 

hólyag hatásosabb kiürítése, a kondicionálás következtében szignifikáns csökkenést mutatott 

(p<0,0001), már a  kondicionálás negyedik  hónapjára szignifikánsan csökkent (p<0,0001) a 

húgyuti infekciók elõfordulása. Óvodás korú SB-s gyermekek 67%-a a konduktív nevelés 

végére önállóan ürítette hólyagját. Elkerülhetõvé vált a rutinszerûen alkalmazott katéterezés, 

26%-ban a vizeletkondicionálást intermittáló katéterezéssel kombináltuk. A szociális 

kontinencia kialakulása (2 óránál hosszabb ideig kontinensek) a konduktív nevelést megelõzõ 

teljesítménnyel összehasonlításban (p=0,02) szignifikancia szinten összefügg  

Vizsgálatainkkal igazoltuk irreverzibilis neurológiai károsodás (SB) eredetû neurogén hólyag, 

mint „modell”-en keresztül (multidiszciplináris prevenció mellett) a konduktív nevelés 

kognitív tevékenységen, tanulási folyamaton alapuló hatását.  

Nem javasoljuk a kondicionálás (akaratlagos vizeletürítés) rutinszerû vagy más módszerrel 

együtt, medikális gondozás hiányában történõ alkalmazását.   
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Summary 
 
The objective of our research was to demonstrate the role of the cognition and learning based 

promotion of development in the conductive education process.  

Our intention was to prove the existence of the learning process by studying urination 

conditioning (neurogenic bladder) in 112 children with SB (age range: 2-7 years). The 

condition of the urinary tract is a factor that limits the lives of SB children.  In order to protect 

the children, the status of the urinary tract was regularly checked by urologists in our 

multidisciplinary team. In compliance with the urological protocol the occurrence of 

vesicoureteral reflux (VUR), the amount of retention, the occurrence of urinary tract 

infections and the development of social continence were assessed. 61.5% of the children had 

developed VUR prior to the onset of conductive education (by the age of 3 years). Due to the 

more effective voiding of the bladder, as a result of conditioning the retention showed a 

considerable decrease (p<0,0001) and the occurrence of urinary tract infections diminished 

significantly (p<0,0001) by the fourth month of the conditioning practice. By the end of the 

conductive education period 67% of the kindergarten age SB children were capable of 

emptying their bladder independently, thus routine catheterisation could be avoided. In 26% 

of the cases urination conditioning was combined with intermittent catheterisation. The 

number of cases showing social continence (continence exceeding 2 hours) presents a 

significant correlation with the performance preceding conductive education (p=0.02). 

Taking the neurogenic bladder caused by irreversible neurological damage (SB) as a model 

(under careful multidisciplinary prevention), our study demonstrated the effect of conductive 

education which is based on cognitive activity and the learning process. 

We advise against applying the method (voluntary urination) as a routine procedure or in 

combination with some other method without medical care.   
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