
A Down Alapítvány
neurohabilitációs rendelést
indít, amelyhez most
az Ön segítségét kérjük! 

2 000 forinttal egy órányi
 szakrendelést, 
5 000 forinttal a fenntartási
 költségeket támogathatja.
Köszönjük!

Egy új együttműködésnek köszönhetően a Down-
szindrómás gyermekekre adaptált Katona-módszert 
a Bethesda Gyermekkórház fi atal neurológusai és a 
Down Alapítvány gyógytornászai is elsajátíthatják, 
ezzel biztosítva, hogy a jövőben ezt a speciális fej-
lesztő terápiát az országban máshol is alkalmazhas-
sák.
Jelenleg a Down-szindrómás gyermekek számára 
kialakított fejlődésneurológiai rendelés csak Buda-
pesten érhető el.

Heti egy napi rendelés, alkalman-
ként közel 15 gyerek számára.
Az egész ország területéről érkez-
nek csemeték dr. Balázs Máriához, 
aki munkássága elmúlt 35 évében 
sikerrel adaptálta Down-szindrómás 
gyermekekre a Katona-módszert.

Elindult az ambuláns
neurohabilitációs rendelés!
Köszönjük!

Számlaszám: 10800007-56240003
www.downalapitvany.hu
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Az un. neurohabilitáció keretében a gyermeknek 
egyéni terápiás mozgássort ír elő az orvos, amelyet 
otthon napi 4–6 alkalommal gyakorol a szülővel. 
Általában másfél évig kell végezni folyamatosan ezt 
a terápiát ahhoz, hogy tartós eredményeket érjünk 
el, amelynek hatása később a tanulástól kezdve a 
kommunikáción át a mozgáskoordinációig minden 
területen visszaköszön.

Panka anyukája mesél
A neurohabilitációs módszernek köszönhetem, hogy 
Panka mindent idôben csinált, fél évesen felült, 2 
éves korában már járt. Attól fogva, hogy felült, és a 
fejét ülés közben szabadon mozgatta, nézegetett, 
közénk ülhetett a családi ebédnél, vacsoránál, 
egyáltalán részt vett az életben, óriási fejlôdésen 
ment keresztül. Elkezdett gagyogni, és 1 évesen már 
szavakat mondott, tehát teljesen úgy fejlôdött, mint 
bármelyik átlagos gyerek. Késôbb persze fokozatosan 
csak-csak lemaradt, de ez az elsô év egész életére 
meghatározó volt. Ami még hozzájárult az életünk 
pozitív irányba fordulásához, az maga Balázs Má-
ria volt, az orvos, aki annyi odaadással, szeretettel, 
a gyerekem számára kitalált gyakorlatokkal erôt és 
bátorítást adott mindannyiunknak. 

A fejlôdésneurológia Magyarországon Prof. Dr. Katona 
Ferenc és munkacsoportja által kifejlesztett tudomá-
nyos alapokon nyugvó gyakorlati módszer, mely az agy 
komplex fejlôdésének ismeretében korán diagnosztizál-
hatja és korrigálhatja a kóros idegrendszeri fejlôdést.

Így a nem kinôhetô bajokat is kezelni lehet, a sérült agy-
részek és agyfunkciók helyett alternatív beidegzôdések 
kialakításával és begyakorlásával. Így az agy rendelle-
nességei, sérülései által okozott eltérések, problémák  
kezelhetôek, nem nônek a gyerekkel együtt.

A vizsgálatokat már újszü-
lött korban el lehet vé-
gezni, erre eddig jobbára 
fekvôbeteg ellátás keretében 
volt lehetôség, ami nagyon 
megterhelô a szülô és a kis-
baba számára is, ezért nagy 
jelentôsége van az ambuláns 
ellátás megteremtésének.

Mi az a fejlődésneurológia?
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