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Várólisták 

A tizennyolc évet betöltötteknek nincs helyük az ellátórendszerben?  
Kecskeméten hónapok óta megoldatlan egy tizennyolc éves, nembeszélő autista fiú ügye. Az 

édesanya, aki egyedül neveli két gyermekét, elkeseredetten keresi a megoldási lehetőséget 
gyermeke elhelyezésére – egyelőre sikertelenül.  

A felnőttkorú autizmussal élőknek szinte alig van esélyük arra, hogy  megfelelő ellátó 
intézetben találjanak nekik helyet. Az országban mindössze tucatnyi azon bentlakásos 

intézetek száma, amelyek specifikusan autista felnőtt-ellátásra szakosodtak. Ezekben az 
otthonokban óriási várólisták alakulnak ki a jelentkezők között. Nem ritka, hogy éveket is 

várni kell a bejutásra, és bekerülni is költséges. 
– A fiam korábban nappali ellátó rendszerű autista foglalkoztatóba járt. Most a helyzetét 
nehezíti, hogy ő halmozottan beteg, a súlyos autizmusa mellett epilepsziája is van. Egy 

dühkitörését követően került be a kecskeméti megyei kórház pszichiátriai osztályára. Azóta 
ott ápolják, igyekeznek beállítani a gyógyszereit, de én is tudom, hogy ez nem lehet megoldás 

hosszútávon. Az elmúlt hetekben több helyen is érdeklődtem, három intézetbe személyesen is 
ellátogattam. Sajnos nagyon csekély az esélyünk arra, hogy megfelelő ellátóhelyet találjak a 
fiamnak a lakóhelyünkhöz közel – mondja elkeseredetten az édesanya.  

A kórházaknak és pszichiátriai osztályoknak nem feladatuk hosszan ápolni az autizmus 
spektrum zavarral érintetteket.  Dr. Kelemen Oguz, a megyei kórház pszichiátriai osztályának 
osztályvezető főorvosa: – November vége óta kezeljük azt az autista fiút, aki halmozottan 

problémás. A tüneti kezelésen és a gyógyszerek beállításán túl nem sokat tudunk tenni a 
javulásáért. Hosszú távú ápolásra és speciális ellátásra van szüksége, erre azonban a 
pszichiátriai osztályunknak sem az akut, sem a rehabilitációs részlegén nincsenek meg a 

feltételek. Igyekszünk segíteni az édesanyát, hogy mielőbb megoldást találjon a fia 
elhelyezésére, bár tudjuk, hogy ez nagyon nehéz.  

Az autizmussal élő gyerekek szülei, és a velük foglalkozó szakemberek sokszor érzik úgy, 
nincs megfelelő válasz a társadalom részéről a felmerülő kérdésekre és nehézségekre. Úgy 
tűnik Magyarországon jelenleg sem a szociális, sem az egészségügyi ellátó rendszer nincs 

felkészülve arra, hogy befogadja az életfogytig tartó speciális kezelésre szorulókat.  

Őszi Tamásné gyógypedagógus, Autizmus Alapítvány: – A helyzet az, hogy konkrét felmérés 
sincs a magyarországi autizmussal élők számáról, csak becsült adatok. A nemzetközi adatok 

alapján a lakosság mintegy 0,6-1 százaléka lehet autizmus spektrumán érintett, így ebből 
kalkulálva az autizmusban érintettek száma mintegy 60-100 ezerre tehető. Az ő megfelelő 

ellátásuk nem lehet gazdasági kérdés, ez emberi-jogi probléma. A legnagyobb gondot jelenleg 
a speciális oktatásból már kilépő, további folyamatos megsegítésre szoruló fiatal- felnőttek 
elhelyezése jelenti.  Ez a feladat sürgető, megoldásra vár.  

Iskolai rendszerű nappali ellátás 27 gyereknek 

Horváth Gabriella, a kecskeméti autista tagozat munkaközösség vezetője: - Jelenleg 27 

gyermekkel foglalkozunk iskolai rendszerű nappali ellátásban. Eddig 18 éves korukig 



maradhattak a gyerekek itt az iskolában, tavaly ősztől azonban mód van rá, hogy 24 éves 

korukig úgynevezett előkészítő szakiskolában tanuljanak. Ez némi segítséget jelenthet a 
családoknak. 

Nyílvános parlamenti meghallgatást tartottak  

A kecskeméti eset nem egyedi, rengeteg autizmussal élő gyermeket nevelő szülő érzi magát 

csapdában: felnőttkorú gyermekét milyen intézet tudja majd befogadni, ha szükség lesz rá? 
Tegnap a fővárosban Lévai Katalin  Európai Uniós Parlamenti Képviselő kezdeményezésére 

nyilvános parlamenti meghallgatáson foglalkoztak az autista fiatalok és szüleik helyzetével. A 
szakmai egyeztetésen az egészségügyi, az oktatási, és a szociális tárca szakemberei is részt 
vettek. 

 


