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A fogyatékos emberek sokáig láthatatlan állampolgárai voltak a társadalomnak, sokan elzártan 
éltek a világ és az ép emberek elől, mint a társadalom kirekesztett tagjai. A fogyatékosság, de 
különösen az értelmi fogyatékosság titkolni, rejtegetni való szégyen volt, és sajnos még ma is 
az, sokak számára. A fogyatékos embertársaink közül is a leghátrányosabb helyzetben az 
értelmi fogyatékosok vannak, hiszen ők nem tudnak kiállni magukért. Nem képesek önállóan 
igénybe venni a szolgáltatásokat, ezért hátrányba kerülnek úgy az iskolákban, mint a 
hivatalokban, és sajnos az egészségügyi intézményekben is.  

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a sérült, fogyatékos ember – mivel nehezen kommunikál, 
vagy egyáltalán nem tud beszélni – gyakran képtelen együttműködni az orvosokkal, 
ápolókkal, nem boldogul az egészségügy szövevényes rendszerében. Orvostól orvosig 
vándorol, sok esetben ”nem is vállalják” a kezelésüket, mert nincs elég idő, elég türelem, elég 
empátia az orvosi ellátásban.  

Olyan betegellátásra van szükség, ahol a sérült ember azokkal a gyógyítókkal találkozik, akik 
hajlandóságot mutatnak arra, hogy a fogyatékos embert emberként kezeljék, és teljes értékű 
emberként, teljes értékű ellátásban részesítsék.  

A Betegellátó Irgalmasrendnél működő Down Egészségközpont pontosan egy ilyen hely, ahol 
az orvosi ellátás türelemmel, megértéssel, szakszerű segítséggel párosul. Az, hogy most itt 
lehetünk, és fogyatékos embertársaink ebben a kórházban megkaphatják mindazt, ami 
megilleti őket gyógyulásuk, rehabilitációjuk érdekében, elsősorban Kozma Imre Atyának a 
Máltai Szeretetszolgálat Elnökének köszönhető, akinek együttműködő támogatásával 
létrejöhetett a Down Egészségközpont. Kozma Imre Atya, valamint a kórház főigazgatója, Dr. 
Reiter József, orvosigazgatója, Dr. Schandl László, a vezető ápoló Iglói Hajnalka, a Központ 
rendelésének vezető főorvosa Dr. Zsolnay Mária, és a betegellátást nyújtó munkatársak egy 
emberként álltak az ügy mellé. A Down Alapítvány elnökének kezdeményezésére és az 
Alapítvány aktív közreműködésével elindult egy olyan folyamat, amelynek eredményeként 
ma már a felnőtt értelmi fogyatékosok is odaadó ápolást, lelkiismeretes egészségügyi-orvos 
ellátást kaphatnak itt a Frankel Leó úti Kórházban.  

Mindez egy biztos pontot jelent a családok és a fogyatékos emberek életében, hiszen ez az a 
hely, ahová bármikor fordulni lehet, ha baj van.  

A két szervezet, a Betegápoló Irgalmasrend és a Down Alapítvány küldetése nagyon hasonló, 
hiszen eszköztáruk, attitűdjük nagyszerűen kiegészíti egymást. Összefogásuk 
eredményeképpen megszületett Down Egészségközpont egy óriási hiátust tölt ki. A 
személyközpontú, holisztikus szemléletű szolgálat küldetése ugyanis a betegellátáson kívül 
életvezetéssel kapcsolatos tanácsadásra, szociális szolgáltatásokra is kiterjed. A Down 
Alapítvány segíteni tud a rászorulóknak a támogatott lakhatás és a foglalkoztatás 
biztosításában is. 

A Down Egészségközpont létrejöttével mind a családban élő, mind a támogatással, de 
önállóan élő fogyatékos emberek életminősége jelentősen javul. Ezt már az első tapasztalatok 
is világosan megmutatták. A „kezelhetetlen” kategóriába taszított fogyatékos embertársaink 
meggyógyultak, vagy a gyógyulás útjára léptek. A szorongó, a félelemtől együttműködésre 
képtelen sérült emberek szeretnek ide járni, ami által óriási pozitív változás állt be az 
életükben.  



A Down Egészségközpont szervező munkájának eredményeként itt a Budai Irgalmasrendi 
Kórházban a rászorulók igénybe vehetnek: 

• megelőzést szolgáló általános szűrővizsgálatokat,  
• panaszaik kivizsgálását,  
• konkrét szakorvosi szolgáltatásokat,  
• szakvélemény készítést,  
• fekvőbeteg ellátás szükségessége esetén kórházi felvételt  

Mindezeket itt számtalan szociális szolgáltatással egészítjük ki: tanácsadás, felkészítés az 
orvosi vizsgálatra, dokumentumok beszerzése, személyes irattár kiegészítése, fenntartása, 
kíséret biztosítása, ha szükséges betegszállítás, valamint egyéni pszichiátriai terápiás és 
csoportos tréningek. 

A Down Egészségközpont törekvése arra irányul, hogy az egészségügyi és szociális 
szolgáltatások ötvözésre kerüljenek, hiszen ezzel nemcsak a fogyatékos emberek 
életminőségén lehet javítani, hanem egyedülálló pozitív példa szolgáltatható az érintett 
szakmák, a szakemberek, az egészségpolitikai döntéshozók, valamint a nagyközönség 
számára is.  

A fent felsorolt szolgáltatásokon kívül nagy hangsúlyt fektetünk a tapasztalatok tudatos 
gyűjtésére, hatékony disszeminálására, hogy a szakemberek értesüljenek a sikeres 
megoldásokról, valamint, hogy a tudás, a know-how átadható legyen.  

Reményeink szerint sikerül ötvöznünk az emberiességet és a szakmaiságot egy dinamikus és 
minőségi menedzsmenttel, valamit a civil hatékonysággal.  
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