
1

A PRADER-WILLI SZINDRÓMA 
ÉS A KISEBB GYEREK
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P      WS egy komplex, bőrszíntől és nemtől
      függetlenül előfordul rendellenesség. 
Prader, Willi és Labhart svájci orvosok 
tanulmánya az ernyedt izomzatú, sajátos 
jellemzőkkel bíró kisbabákról 1956-ban 
jelent meg. A beazonosítás szokásos 
gyakorlatát követően a szindrómát a 
kutatókról nevezték el. A kutatások azt 
mutatják, hogy a férfiakat és a nőket 
egyaránt érintő betegség előfordulása 
1:15000-30000 élve születések esetében. 
Ez egy genetikai rendellenesség, aminek 
az előfordulása véletlenszerű és ritka. A 
betegségért egyik szülő sem okolható, és 
ritkán jelentkezik többször egy 
családban. A szindrómákat alkotó 
jellemzőkért a 15-ös kromoszóma 
meghibásodása tehető felelőssé, 
amelyből hiányzik egy apró genetikai 
információ, vagy amely nem működik. A 
legfontosabb jellemző a falánkság, ami 
jellemzően 2-4 éves korban jelenik meg 
(hiperfágia). 

A PWS kétfázisú szindróma. Az első, vagy 
„elégtelen fejlődés” fázisban a súlygyarapodás 
lassú és a fejlődési mérföldkövek (mind a 
motorikus mind a nyelvi) később következnek 
be. A kisbaba ernyedt marad az alacsony 
izomtónus miatt, és gyenge a szopóreflexe, 
ami lassú súlynövekedést eredményez. 
Amennyiben nincsenek környezeti korlátok, a 
legtöbb gyerek esetében komoly 
súlygyarapodás figyelhető meg. Amint ez a 
második fázis kialakul, az olyan viselkedés, 
mint a hisztik, makacsság és 
hangulatingadozások szintén nyilvánvalóvá 
válnak. Amikor azonban egy ilyen típusú 
szindrómát leírunk, fontos kiemelni, hogy nem 
minden tünet jelentkezik minden gyereknél. A 
gyermek elsősorban önmaga lesz, és 
viselkedésében fellelhető lesz néhány jellemző, 
míg más tünetek egyáltalán nem. A szülők, 
gondozók és a családok részéről biztosított 
körültekintő és következetes gondos törődés 
enyhíteni tudja a szélsőségeket. Az IPWSO 
tudja ebben a családokat támogatni, valamint 
iránymutatást és további információkat nyújt. 

Hipotónia 
A hipotónia egy csökkentett izomtónus, és 
minden PWS újszülöttre jellemző. A 
kisbabát nehezen lehet szoptatni és nehéz 
cumisüvegből is etetni, ezért valószínűleg 
szondával kell táplálni. Az izomtónus 
fizikoterápia, torna segítségével és a 
növekedés hatására idővel javul. 
Növekedési hormonterápia alkalmazása, 
amennyiben ez a kezelés az adott 
országban elérhető, szintén segít 
kompenzálni a hipotóniát. 

Hipogonadizmus
A nemi szervek átlagon aluli mérete és a 
pubertáskorban kialakuló nemi jellemzők 
hiányos fejlettsége gyakran megfigyelhető 
a PWS esetében. 

A fiúknál gyakori, hogy a herék nem 
szállnak le, amit sebészeti úton lehet 
korrigálni, és a nemi hormonkezelés is 
hatásos, mert segíti a másodlagos nemi 
jegyek kialakulását a pubertáskorban. 

Megkésett fejlődés, kognitív zavarok  
Lehet, hogy egy kicsit később, de a te 
kisbabád is fel fog ülni, mászni, járni és 
beszélni fog! Átlagosan ez körülbelül 
kétszer annyi időt vesz igénybe, mint egy 
átlagos esetben. Az orvos vagy a 
gyerekorvos bizonyára fog tudni tanácsot 
adni abban, hogyan lehet gyógytornászok, 
beszédterapeuták összefogásával és 
később speciális óvodával és egyéni 
tanrenddel kihozni a gyerekből a 
maximumot.

ELŐSZÓ
Ezt a honlapunkról ingyenesen letölthető füzetet a Nemzetközi Prader-Willi 
Szindróma Egyesület Igazgató tanácsa és szülők segítségével készítettük. Ez nem 
egy orvosi anyag, hanem azért íródott, hogy segítse az újonnan diagnosztizált 
gyerekek szüleit (az „Orvosi füzet”, ami szintén megtalálható honlapunkon, és már 
több nyelven olvasható, szintén letölthető a www.ipwso.org oldalról, ahol további 
segítséget és támogatást is talál.). 

A PRADER-WILLI SZINDRÓMA

RÖVID ÁTTEKINTÉSE

A PWS elsődleges jellemzői a következők:
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Korai csecsemőkor

Születéstől hat hónapig
Az anyák rendszerint alacsony szintű 
magzati mozgásról számolnak be. A 
baba általában farfekvéses, 
harántfekvéses vagy császármetszéssel 
születik. Sok baba koraszülött vagy 
túlhordott, és átlag alatti a születési 
súlyuk. A gyenge izomtónusnak 
köszönhetően, a PW szindrómás babák 
nehezebben mozognak, sírnak, esznek 
és maradnak ébren. 

Olyanok, mint az álmos kis rongybabák 
erőtlen síróhanggal. Ne feledd, hogy a 
fizikai korlátok ellenére az újszülött 
fejlődik, és szüksége van ingerekre és 
gondoskodásra csakúgy, mint más 
kisbaba, talán még jobban is. Arra is 
gondolj, hogy ez a nehézségekkel teli 
időszak idővel elmúlik. 

Baba etetése
A születéskori gyenge izomzat miatt 
a babát valószínűleg nem tudjuk 
szoptatni, mivel a baba nem tud 
elegendő mennyiségű tejet kiszívni. A 
kórházi tartózkodás alatt a babát bizonyára 
szondával etetik, ami a táplálékbevitel 
legegyszerűbb módja. Miután elhagytuk a 
kórházat, talán ezt a módszert kell 
alkalmaznunk még pár hétig, amihez 
bizonyára kapunk majd segítséget és 
támogatást. 
Nem valószínű, hogy a baba sírni fog amikor 
éhes, ezért fel kell ébresztenünk az etetési 
időben. 
Ne erőltessük, hogy a gyerek az összes 
tápszert megegye. Kövessük a gyerekorvos 
vagy a táplálkozási tanácsadó útmutatását. A 
baba szopási képessége fogja meghatározni 
azt, hogy melyik a legjobb módszer addig, 
amíg az izomtónus kellőképpen 
megerősödik. Legyél türelmes a babával. 
Próbáld meg ujjaiddal gyengéden 
megmasszírozni az arcát, hogy elősegítsd a 
nyelést, de legyél óvatos, nehogy a baba 
megfulladjon – a nyelés nem könnyű nekik. 
Fontos, hogy ne etesd túl, de ne is éheztesd 
a babát. 
A legnagyobb veszély ebben az időszakban 
az, ha a babának nem adunk elegendő ételt. 
A zsír nagyon fontos az agyfejlődés és a 
legfontosabb szervek védelme 
szempontjából, ezért az élet első pár 
hónapjában nem szabad korlátozni. A 
hipotóniás baba túl sok energiát használ fel, 
miközben szopni próbál. Fontos 
együttműködni egy szakemberrel 
(dietetikus, táplálkozási tanácsadó, 
gyerekorvos, védőnő) ebben az időszakban, 
hogy kövessük a növekedést, az étkezési 
időket és az energiaszükségletet. A babának 
megfelelő tápanyagra van szüksége, hogy 
fejlődni tudjon ebben az életszakaszban és 
nincs bizonyított összefüggés az erre az 
időszakra jellemző és a későbbiekben 
előforduló étkezési problémák között. 

Az étkezési idő egyben egy olyan 
lehetőség, amikor a gyermekkel 
erősíthetjük a kapcsolatunkat, 
ezért bújjunk hozzá és öleljük meg 
a babát. Ez a melegszívű, 
gondoskodó élmény pozitív 
hatással van ránk is és a babára is. 

Növekedési 
hormonterápia

A          növekedési hormon
          gyakorlatilag jól 
kimutathatóan alacsony 
mindenkiben, aki PW szindrómával 
születik. 
Sok országban a növekedési 
hormonterápia (NHT) rendelkezésre 
áll már babakorban, általában 4 
hónapos kortól (vagy amikor a 
gyerekorvos vagy a gyermek 
endokrinológus javasolja). Ez a 
terápia segít megerősíteni az 
izmokat és növeli a testmagasságot. 
Vannak más előnyei is a növekedési 
hormon pótlásának. A NHT azonban 
nem veszi el az éhséget, és nem 
küszöböli ki a későbbi gyerekkorban 
előforduló viselkedési problémákat 
sem. Fontos, hogy a gyerekorvos 
állapítsa meg a megfelelő 
mennyiséget és teljes körű 
tájékoztatást adjon erről a 
kezelésről. 
             Az is fontos, hogy a NHT
          megkezdése előtt győződjünk
          meg arról, hogy a gyermek
           nem szenved kezeletlen
            súlyos obstruktív tüdőbajban. 

     Sajnos, ez a kezelés nem áll
     rendelkezésre minden
     országban. 
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A     PWS babák sokat alszanak. Habár ez
      fontos, mert hamar elfáradnak, 

nem szabad őket 24 órán keresztül 
hagyni aludni, mert a babáknak ingerekre 
van szükségük a fejlődéshez. Valószínűleg 
fel kell kelteni a babát enni és hogy inger 
érje, de nagyon kell figyelni arra, hogy 
mikor fárad el. Ahogy az izomtónus kezd 
megerősödni, egyre több időt tudnak 
ébren tölteni és egy ingerekben gazdag 
környezet ráveszi a babát, hogy 
reagáljon. A legtöbb PWS baba nem sír 
gyakran vagy nagyon hangosan. Azáltal, 
hogy az öröm vagy bánat legkisebb jele 
esetén is reagálunk a babára, segítünk 
neki abban, hogy megpróbálja magát 
egyre jobban kifejezni és fejlődjön a 
másokkal való kommunikációja is. A
fizikai kapcsolat nagyon fontos.

Amikor csak lehet, legyen a kézben a baba. 
Játszunk, beszéljünk, énekeljünk és olvassunk a 
babának. Hagyjuk, hogy a baba az ölünkben 
aludjon el. Tartózkodjunk a babával egy szobában, 
ahol sokféle tevékenységet észlelhet, lehetőleg egy 
járókában, hogy láthassa mi történik körülötte 
amikor ébren van. Vigyük a babát magunkkal 
szobáról szobára , vigyük ki amikor kimegyünk az 
udvarra teregetni, kertészkedni, vagy csak amikor a 
szabadban ülünk és nézzük a lepkéket. Ügyeljünk a 
fejtartásra, mert gyenge izomzat mellett a baba 
feje túl sokáig egy pozícióban maradhat, ezért 
változtassuk a baba helyét. Akár a kiságyat vagy a 
járókát is helyezzük át, hogy felkeltsük az 
érdeklődését. Vigyázzunk a napégésre! Az 
újszülöttek nagyon hamar megégnek és a PWS 
babáknak általában nagyon fehér bőrük van. 

Használjunk puha párnázott fejrésszel 
ellátott babahordozót, hogy alátámaszthassuk 
a fejet és vigyük magunkkal a babát 
mindenhová, hogy szórakoztatni tudjuk, hogy 
új dolgokat élhessen meg, ingerek érjék és 
legyen mit néznie. Amint a baba egyre idősebb 
lesz, figyeljünk minden olyan próbálkozására, 
ami egy új fejlettségi fokot jelez és segítsük a 
fejlődésben azzal, hogy alkalmassá tesszük a 
környezetet ehhez. Minden gyerek nagyjából 
előrelátható módon fejlődik, habár a fejlődés 
mértéke eltérő. Legyünk tisztában a normális 
fejlődési ütemmel, de nem azért, hogy 
összehasonlítsuk, hogy milyen mértékben van 
elmaradva a gyermek, hanem hogy felismerjük 
azokat a készségeket, amiket a gyermek a saját 
fejlődési üteme szerint már elsajátított. Először 
a babának nem lesz elég izomereje, hogy lógó 
tárgyak után nyúljon, ezért helyezzük a 
tárgyakat elég közel, hogy kis erőfeszítéssel 
megérintse vagy megfogja azokat. A tárgyakhoz 
kacsolódjon valamilyen jutalom, például egy 
csengettyű, ami megszólal, hogy az ismételt 
erőfeszítést ösztökélje. Lehet, hogy a gyermek 
csúszni és a forogni fog mászás helyett. 
Biztosítsunk a gyermeknek sokféle lehetőséget, 
hogy felfedezze a világot, amíg a motorikus 
készségek kifejlődnek. Például, helyezzük a 
gyermeket egy nyitott szekrény elé, vagy 
adjunk neki egy tekercs WC-papírt, amit 
kitekerhet, vagy egy doboz zsebkendőt, amit 
kibonthat, vagy adjunk neki egy doboznyi 
plüssállatkát és különböző alakú játékokat. Az 
új dolgok és helyek felfedezése alapvető 
fontosságú ahhoz, hogy a gyermek elérje az 
egyes fejlődési szakaszokat. A felfedezés öröme 
maga „a dolgok érzékelése”. Ne feledd, hogy a 
gyermek a saját képességei alapján fejlődik; a 
mérföldkövek lassabb elérése nem 
szükségszerűen azt jelenti, hogy a gyermek 
gyengébb fejlettségi fokon van, mint egy 
átlagos PWS gyermek. A te gyermeked is el 
fogja érni a fejlődés mérföldköveit – ne 
erőltessük őket, hagyjuk, hogy minden 
természetes úton haladjon. 

Egy nagyon általános 
útmutató

• Mosoly 3-6 hónapos kor

• Ómálló ülés 13 hónapos kor

• Egy-egy szó 21 hónapos kor

• Járás 28 hónapos kor

• Mondatok 3-6 éves kor

A beszéd és a nyelv
A PWS gyermekek beszédfejlődési megkésett. 
A nyelvi fejlődést elősegíthetjük, ha reagálunk 
minden próbálkozásra, ami kommunikációra 
irányul, legyen az mosoly, nyávogás vagy 
grimasz. Amikor a gyermek elkezd hangokat 
kiadni, próbáljuk őket utánozni. EZ a reakció 
segít, hogy az új hangok bevezetése játékosan 
történjen és az imitálás és az interaktivitás 
folyamata el tudjon kezdődni. Ilyen módon a 
gyermek megérti, hogy a kommunikáció az 
interakció egy módja … veled, és a szélesebb 
környezettel is. Lehet, hogy nehéz megérteni, 
hogy mit mond a gyermek, és nehezen tud 
kiejteni egész szavakat, de ahogy egyre 
mozgékonyabbá válik, vegyük rá, hogy 
mutassa meg, vagy mutasson rá dolgokra, 
amikor nem értjük, hogy mit szeretne. Néhány 
család sikeresen alkalmazza a jelnyelvet, amíg 
a szavak nem kezdenek el maguktól jönni.
Ösztönözzük a gyermeket, hogy egész 
mondatokban beszéljen, hogy ismételje meg 
helyesen a rosszul használt vagy a helytelenül 
kiejtett szavakat, és ismételje meg őket még 
egyszer utánunk. Ha egy szóval is eléri, hogy 
kommunikálja felénk a szükségleteit, akkor 
valószínűleg nem fog egy szónál többet 
mondani! 

Hogyan segíthetünk a gyereknek fejlődni?

Próbáld meg, hogy a babádat 
nem hasonlítod másokhoz. 

Linda
Cross-Out
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Óvoda
• A 3-5 évesek általában már járnak, 

beszélnek és szeretnivaló gyerekek, 
akiknek a szükségleteik elkezdenek 
változni. Az új, nagymozgásos képességek 
elsajátításhoz szükségük lesz ösztönzésre.

• Ne óvjuk túlzottan a gyermeket; 
engedjük, hogy kísérletezzen új és 
nehezebb feladatokkal és 
tevékenységekkel. Ehhez biztosítsunk 
biztonságos környezetet. Folyamatosan 
stimuláljuk és ösztönözzük őket, hogy 
maguk végezzenek el dolgokat. Figyeljünk 
a lépcsőre, mert a jó és magabiztos 
egyensúly kifejlődése gyakran megkésett.   

• Sérülések – valószínűleg észreveszed, 
hogy milyen könnyen megsérül a 
gyermek, mert a sérülés nagyon gyakori a 
PWS gyerekeknél, de az abnormális 
vérrögképződés nem jellemző. 

•Most van itt az ideje, hogy a gyermeket arra 
ösztönözzük, hogy sétáljon egyre többet, 
minthogy mindig kézben vigyük; elkezdhet-
ünk vele táncolni és bevezethetjük a zenére 
mozgást is. 

• Set a good diet and follow it meticulously
(see section on food), make sure others 
do also.

• Alakítsunk ki egy jó étrendet és kövessük 
aprólékosan (lásd az ételre vonatkozó fejezetben 
részletesebben), és győződjünk meg arról, hogy az 
étrendi előírásokat mások is betartják.
• Olvassunk a gyereknek, kezdjünk el mindenféle 
alakú és méretű kirakóval játszani. Mindenek felett 
pedig szeressük a gyermeket olyannak amilyen és 
élvezzük a vele való együttlétet. Segítsünk neki, 
hogy megértse a speciális problémákat, de mindig 
emeljük ki a jó tulajdonságokat. 
• Biztosítsunk a gyermeknek egy megfelelő 
biztonságérzetet és önmegbecsülést, ami a fejlődés 
és a tanulás alapja lesz.
A gyermek életének ezen a pontján az étellel 
kapcsolatos problémák és viselkedészavarok egyre 
erősebben jelentkeznek. Ez az az időszak, amikor be 
kell vezetnünk azokat a szokásokat, amik a 
gyermeket egész életén át elkísérik. A korán 
megteremtett napi rutin sokkal könnyebb 
átmenetet biztosít az iskolai évekre és azután is. 
Azok a szabályok, amiket meghozunk az ételekkel és 
az alvással kapcsolatban meghatározzák, hogy mi az 
elfogadható viselkedés és mi nem az, és ezek 
segítenek a tanulási minták elsajátítása során. A 
gyerekek szeretik a szokásokat,
és általában jól reagálnak a 
világos korlátokra.  

      Iskolai évek

A

Pozitív utasítások
A PWS gyerekek általában merevek, vagyis
nagyon „konkrét” gondolkodásuk van, és
világos szabályok között és pozitív napirend
szerint dolgoznak a leghatékonyabban. El
tudják fogadni a változást, ha jó előre
felkészítjük őket, de egy hirtelen, váratlan
változtatás az együttműködés hiányát
válthatja ki náluk – különösen idősebb
gyerekek esetében. Célszerű előre
figyelmeztetni őket, ha valamit elnapolunk
vagy lemondunk. Ha a gyerek számára nem
teljesen világosak az utasítások, azt fogjuk
tapasztalni, hogy a gyermek ellenáll a
változtatásnak. Egy gyakori jele ennek a
kitartó és folyamatos kérdezősködés annak
ellenére, hogy a gyermek már hallotta a
választ. 
Legyünk türelmesek; használjunk vizuális
segédeszközöket és verbális utasításokat is. 

      ABC – könnyű mint az 1x1

    PWS gyerekek ugyan nagyon
     fogékonyak a tanulásra és általában jó 

olvasáskészséggel bírnak, de a matematikai 
készségeik gyengék és lassan alakul ki a 
kézírásuk. Jó képességeket mutatnak a 
számítógépes ismeretek megszerzése során 
és gyakran jó a finommotorikájuk (kirakós 
játékok, gyöngyfűzés stb.). Az IQ-szintjük 
általában a „kicsit átlag alatti” kategóriába 
esik, de tudásuk gyakran inkább rész-
kompetenciákra korlátozódik, vagyis lehetnek 
a kortársaikkal egyenértékű képességeik 
bizonyos területeken, és lehet, hogy 
segítségre van szükségük, hogy kihozzák 
magukból a legtöbbet egy másik területen. A 
matematikai instrukciókat fogalmi alapon és 
gyakorlatiasan kell megfogalmazni számukra, 
és a megértéshez gyakori ismétlés szükséges. 
Amikor a feladat megértése megtörtént, a 
fogalom általában megmarad. Mint minden 
gyerek, a PWS gyerekek is szeretik a 
dicséretet és a „kicsit de azt gyakran” 
módszer kitűnő eredményeket hozhat. 
Tanítsuk meg a gyermeknek a számológép 
használatát, hogy egyszerű számolásokat el 
tudjon végezni. 
Támogatás az iskolában
A PWS gyerekek az iskolai évek alatt
segítségre szorulnak, és nagyon jól reagálnak
az egyszemélyes foglalkozásokra. Amikor
általános iskolát választunk a gyereknek,
látogassunk el az iskolába mielőtt a gyermek
betölti a tanköteles kort, értesítsük az
iskolaigazgatót a gyermek speciális
szükségleteiről és minden információt adjunk
át. Ha az országban, ahol élünk van PWS 
Egyesület, keressük meg őket segítségért és
támogatásért. 
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Társasági élet
Általánosságban, a PWS gyerekek
szociálisak, interaktívak más gyerekekkel,
de inkább fiatalabb gyerekekkel
barátkoznak, mint a kortársaikkal, akiknek
a természetes fizikai képességeik gyakran
felülmúlják a PWS gyerekét. 

Testnevelés
Fizikálisan gyenge izomtónus jellemzi őket, 
a sportok, a labdajátékok, az 
ugrálókötelezés megtanulása a normálisnál 
lassabb – persze fokozatosan és saját 
tempójukban lehet őket ösztönözni. 
Kérhetjük a kortársaikat is, hogy segítsenek 
nekik és támogassák őket egy „haveri” 
rendszerben, amikor ez alkalmas. Ha egy 
olyan dolgot próbálunk meg túlságosan 
erőltetni, amiről tudják, hogy fizikailag nem 
képesek azt megcsinálni, azt érjük el, hogy 
feladják a próbálkozást. A növekedési 
hormonterápia növeli az izomerőt és 
lehetővé teszi, hogy a gyermek 
könnyebben elvégezze  a fizikai 
feladatokat. 

Étkezési szokások az iskolában
A legnagyobb különbség egy PWS 
gyermek és egy egészséges között az,
hogy a 15-ös kromoszómában lévő
információhiány miatt, amely az étvágyat
szabályozza, bennük nincs meg az a
képesség, ami alapján a táplálékbevitelt
szabályoznák. Ezért a PW szindrómások 
bőven túlesznek más gyerekeket. Emiatt 
oda kell figyelni a gyermek jólétére és 
biztonságára. Ehhez az is szükséges, hogy 
a tanári kar minden tagja tudatában 
legyen a gyermekünk szükségleteinek. 

Gyakorlati beavatkozás
Ez gyakorlati beavatkozást jelent a 
tanárok részéről, ami azt jelenti, hogy az 
ebéd- és játékidő alatt a gyerekre figyelni 
kell, hogy csak azt egye, amit számára 
ebédre és a játékidőre előkészítettek 
(máskülönben mindent megeszik 
egyszerre). Gondot kell fordítani arra, 
hogy a többi gyerek ne osztogasson szét 
nemkívánt ételt, és hogy a PWS gyerek 
ne javasolhassa mások ebédjének 
elfogyasztását. Ez mindennél fontosabb. 
Az osztálytársaknak el kell mondani, hogy 
ne adjanak ételt ennek a társuknak; ezt 
egyszerű és érthető módon kell 
elmagyarázni, hogy megértsék, hogy ha 
nem tartják be a szabályokat, 
veszélyeztetik a gyermek egészségét, 
ugyanúgy mint ahogy vannak ételek 
amiket cukorbeteg vagy allergiás 
gyerekek sem fogyaszthatnak. A 
szemeteskukába dobott ételt is el kell 
távolítani, hogy ne jelentsen kísértést. 
Érdemes az ebédhordó dobozokat úgy 
elhelyezni, hogy azokat a tanár láthassa, 
vagy zárható szekrényben tárolni őket, 
hogy szintén ne jelentsenek csábítást. A 
legjobb, ha minden szünetben kerülnek 
kiosztásra.

Nem javasolt, hogy a PWS gyerek
ételekkel kapcsolatos feladatokat kapjon 
(például ebédfelügyelet, az ételekért 
küldés vagy ételkiosztás stb.). 
Egyszerűen semmilyen esetben sem jó 
egy gyereket egy olyan helyzetnek 
kitenni, ahol tudjuk, hogy valószínűleg 
kudarcot vall. Egy ilyen lépés veszélybe 
sodorja a tanár/diák kapcsolatot és nem 
tesz jót a gyermek önbizalmának.

Egy normál osztálytermen belül, a 
gyerekek nehezen ülnek meg egy helyben, 
és könnyen elkalandozik a figyelmük. Ez 
nem „rossz” viselkedés, hanem a 
szindróma sajátossága. Talán jobb, ha saját 
asztalt és széket biztosítunk számukra, 
ahol maguk dolgozhatnak, minthogy 
állandóan elültetjük őket valahová. A „ne 
figyelj rá - irányítsd át - dicsérj” hármasa 
nagyon jól működik mint egyszerű 
viselkedéskorrekciós technika. A gyermek 
eltávolítása egy „fokozódó” helyzetből, és 
átirányítása egy másik feladatra, amíg 
lenyugszik, egy másik működő módszer. 
De, alapvetően egy fiatalabb személy 
viselkedése nagyon hasonlít egy hasonló 
korú egészséges gyerekéhez. Próbáljunk 
meg nem veszekedni a gyermekkel, mert 
ez csak makacs reakciót vált ki. Legyünk 
együttérzőek a szükségleteikkel 
kapcsolatban, lassan mondjuk el az 
utasítást, szükség esetén ismételjük meg a 
kérést, és dicsérjük a gyereket ha
próbálkozik és megteszi amit 
kértünk. 
Ha egy feladat megoldhatatlannak tűnik, 
osszuk fel kisebb könnyen megoldható 
részfeladatokra, és adjunk elég időt, hogy 
mindegyiket megoldhassa.

Fáradság
A kisgyerekek gyakran hamar elfáradnak és 
elalszanak az osztályteremben. Javasolt, 
hogy inkább toleráljuk ezt, minthogy az 
állandó figyelemfelkeltést ösztönözzük. A 
PWS jellemzői közé tartozik ez is, és nem 
egy probléma.
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A   hogy a gyermek izomtónusa fejlődik,
    úgy növekszik az étvágya is. Míg az 
elején órákba tellett, hogy ez a piciny 
gyermek egy kevés tápszert magához 
vegyen, most hihetetlennek tűnik, hogy 
egyre keményebben kell dolgozni azon, 
hogy távol tartsuk őt az ételtől. Ne 
feledjük, hogy ez a szindróma 
legmarkánsabb jellemzője; gondolkodjunk 
úgy róla, mint az étvágyszabályozás ki/be 
kapcsoló gombjára, amelyik nem működik 
rendeltetésszerűen. Általában 18 hónapos 
és 6 éves kor között kerül sor arra, hogy az 
étkezési nehézségeket felváltja egy 
szemmel látható, az evéssel kapcsolatos 
megszállottság és mohóság. 

A jó hír az, hogy a súlygyarapodás kordában 
tartható. A gyermek egészségmegőrzése 
szempontjából ez most életbevágó. Az elhízás 
számos súlyos egészségügyi komplikációhoz 
vezet, mint például a cukorbetegség, a szív- és 
érrendszeri betegségek, a légzési problémák, 
bőr- és ízületi problémák. 
Szükségünk lesz táplálkozási szakértő és 
dietetikus segítségére is. Kérjük meg az 
orvosunkat, hogy ajánljon valakit, aki ismeri a 
PW szindrómát. Ha a szakértő nincs tisztában a 
szindrómával, kérjük a PW Egyesület segítségét 
vagy adjunk meg internetes forrásokat, hogy a 
szükséges étrend és megengedett kalória 
kiszámításához elegendő információ és adat 
álljon rendelkezésre.

A PWS gyerek kalóriabevitele nagyon 
különbözik egy átlagos gyerekétől. A 
súlygyarapodás gyorsabban bekövetkezik 
kevesebb kalória mellett, mint egy átlagos 
gyerek esetében. Általában elmondható, hogy 
egy gyermeknek (aki már nem csecsemő) vagy 
egy felnőttnek, aki PW szindrómás, a kortársai 
által megevett ételmennyiség 75%-át 
szabadna megennie. A növekedési 
hormonkezelés következtében ez a szám egy 
kicsit növekedhet. Fontos felismerni, hogy az 
elhízás egy probléma és lépéseket kell 
tennünk a túlevés megakadályozása 
érdekében mielőtt az életveszélyessé válik. 
Egy PWS személy falánkság mindig jelen van 
és alapvetően soha nem múlik el. Mindegy, 
hogy mit mondanak a PWS betegről, vagy mit 
mondanak a PW szindrómások, ez nem egy 
olyan terület, aminek a szabályozását rájuk 
bízhatjuk: ez egyszerűen nem lehetséges. Egy 
olyan dietetikus, aki előtt ismert a szindróma 
meg tudja határozni a gyerek által 
fogyasztható kalóriamennyiség mértékét, 
hogy a testsúly normál keretek között 
maradjon, vagy hogy akár veszítsen a 
testsúlyából, miközben a növekedés mértéke 
nem csökken. A gyermeknek szüksége van 
fehérjére, vitaminokra és ásványokra. A 
táplálékbevitelnek szigorú tervezést kell 
tükröznie, hogy ezek a tápanyagok a 
szervezetbe juthassanak. Fontos a 
táplálékszabályozást korai gyermekkorban 
elkezdeni. Könnyebb az elejétől a szabályokat 
betartani, mint később korlátozni a 
kiváltságokat a súlygyarapodás miatt. 

Természetesen nem kell „elzárni az 
ételraktárt” amíg az nem szükséges, de 
semmi rossz nincs abban, ha az ételt a 
konyhában és nem a családi asztalnál 
szolgáljuk fel, ha nem hagyunk ételt 
szanaszét heverni, és ha megtisztítjuk a 
tányérokat a maradéktól és letisztítjuk az 
asztalt, amikor az étkezést befejeztük. 
Azt tudni, hogy milyen ételt kínáljunk a 
gyereknek csak a jéghegy csúcsa. A legtöbb 
PWS gyermek hihetetlenül gyorsan és 
okosan tud ételt szerezni. A feladat, hogy 
hogyan korlátozzuk az ételhez jutást nem 
kicsi – de megéri. A gyermek egészségesebb 
lesz, jobban fog kinézni, jobban fogja magát 
érezni, ügyesebben fog mozogni, jobban 
elfogadják mások és általánosságban 
boldogabb lesz. 
A táplálékbevitel szabályozása

A kalóriaszámlálás a táplálékbevitel 
megfigyelésének egy módja. De hasonlóan 
fontos, ha nem még fontosabb, hogy 
odafigyeljünk az ételek ZSÍR és CUKOR 
tartalmára. Csak egy pillanat elolvasni a 
szupermarketekben kapható ételeken 
található címkéket és megnézni az egyes 
termékek zsírtartalmát. Kerüljük a magas 
zsír- vagy cukortartalmú ételeket. Legyünk 
óvatosak, amikor a címkéket olvassuk, és ne 
hagyjuk magunkat megtéveszteni olyan 
feliratokkal, mint „könnyű”, mert az nem 
feltétlenül jó a gyermeknek, vagy amikor azt 
olvassuk, hogy „cukormentes” az nem biztos, 
hogy alacsony kalóriát jelent.

Az elhízás elkerülése

Zsírok és édességek
a bevitel csak korlátozottan javasolt

Hús, csirke, hal, szárazbab, tojás

napi 1-2 adag, kb. 60 gramm 
mindegyikből

Kenyér, müzli, rizs és 
tésztacsoport
3-5 adag naponta

Gyümölcs csoport
4 adag naponta

Zöldségcsoport
6-8 adag naponta

Tej, joghurt és 
sajtcsoport
2 adag naponta
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Az a termék, amelyiket „97%-ban 
zsírmentes” felirattal reklámoznak, általában 
magas cukortartalmú. Amikor a gyermeknek 
tízórait vagy uzsonnát adunk, legyen az egy 
darab gyümölcs vagy egy pohár alacsony 
zsírtartalmú tej vagy egy alacsony 
zsírtartalmú keksz uborkával vagy 
paradicsommal. Szüntessünk be minden 
krumpli chipset, tacot, vajas kekszet, vagy 
bármilyen magas zsírtartalmú kekszet; ezek 
elvesztegetett kalóriák, amelyektől a 
gyermek csak gyorsabban éhes lesz. 

Alkalmazzuk az alábbi öleteket amikor itt az 
ideje:
• Óvatosan kezdjük el korlátozni az adagokat
• Korlátozzuk az ételhez jutást –házon belül 
és kívül is
• Mérjük meg a gyermek súlyát 
rendszeresen, hogy megfigyeljük az 
esetleges súlygyarapodást és hogy 
meghatározzuk a megfelelő zsírbevitel
• Ismerjük meg az ételek kalóriaértékét és 
zsír- és/vagy cukortartalmát, hogy 
megfelelően rugalmasan tudjuk tervezni  az 
étrendet és kiválasztani az ételeket

• incorporate exercise into your growing
child’s daily activities

• Építsük be a rendszeres testmozgást a 
gyermek napirendjébe

• Étkezés után azonnal takarítsuk le az asztalt
• Ne maradjon szanaszét édesség, 

gyümölcsöstál, és más táplálék se legyen 
hozzáférhető

• Adagoljuk ki az ételt az edényből, és tegyük ki 
a családi asztalra, így megakadályozhajuk a 
repetázást

• Bárkinek, aki a gyermekkel kapcsolatba lép, 
tudnia kell, hogy a gyermek mit ehet és mit 
nem

• Ösztönözzük a családtagokat, hogy tartsák be 
a meghatározott étkezési időket, és azokon 
kívül a gyermeknek ne adjanak ételt, sem 
rágcsálnivalót (ez magába foglalja a nassolást, 
amikor a gyermek már ágyban van, vagy látó – 
és hallótávolságon kívül tartózkodik!)

• Szabályozni kell az alacsony kalóriatartalmú 
ételek bevitelét is, mert a kalóriák mennyisége 
összeadódik (például a gyümölcsé)

• Ha nincs zárható kamrarész, alakítsuk át a 
háztartási eszközök tárolására szolgáló 
helyiséget kamrává és tegyük zárhatóvá

• Használjunk inkább 
   számzáras lakatot mint 
   kulcsosat, mert a kulcs 
elveszhet és/vagy illetéktelen kézbe kerülhet!

            Orvosi segítség

Habár a Prader-Willi szindróma 
nem gyógyítható, van néhány 
orvosi beavatkozás ami segíthet. 

A        nemzeti PWS Egyesületen, a
        nemzetközi PW Szervezeten, vagy az
Interneten keresztül, számos írott és publikált
anyaghoz hozzájuthatunk, ami segít abban, hogy a
gyerekorvot ellássuk megfelelő információval
arról, hogyan kell egy PW szindrómás gyermeket
kezelni. Fontos azonban, hogy mi is tisztában
legyünk az esetleges problémákkal és
kezelésükkel, mivel a legtöbb orvos előtt nem
ismert ez a szindróma. Csak néhány kezelés ismert, 
amit PW szindrómás gyermek vagy felnőtt esetén 
alkalmazni lehet. 

Növekedési hormonterápia
A legsikeresebb kezelés a növekedési 
hormonterápia. Az elmúlt 10-20 vagy talán még 
több évben a kutatások azt mutatják, hogy a 
legtöbb PWS-beteg szervezetében nincs elegendő 
növekedési hormon, és a növekedési 
hormonterápia tudja a gyerekeket segíteni, hogy 
egy normális testfelépítés, megfelelő izomméret és 
erő alakuljon ki náluk és ezáltal nagyobb esélyük 
legyen elérni az elvárható természetes 
testmagasságot. Ahhoz, hogy a gyermek ebben a 
kezelésben részesüljön, fel kell keresnünk az 
egészségügyi szolgáltatónkat, aki iránymutatást 
tud adni arról, hogy milyen különböző tesztek és 
mérések szükségesek. Fontos, hogy a kezelés 
megkezdése előtt alvásmegfigyelést is végezzenek, 
hogy megnézzék, hogy van-e a gyermeknek 
obstruktív alvási apnoé szindrómája 
(légzéskimaradások). Ha ez a probléma 
bebizonyosodik, azt is kezelni kell. A növekedési 
hormonterápia nem áll rendelkezésre minden 
országban, de a gyerekek más módszerek 
segítségével is növekedhetnek és erősödhetnek, 
mint például a fizikoterápia vagy a torna. 

Linda
Cross-Out
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Tesztoszteron
A fiúknak adott kezelés a 
tinédzserkorban vagy azután segít a nemi 
szervek, az arcszőrzet, a mélyebb hang és 
a férfiasabb külső kialakulásában. 
Javasoljuk, hogy a szülők beszéljenek 
endokrinológussal, hogy 
megbizonyosodjanak a 
kezelés előnyeiről.

 Viselkedésszabályozás

A  csecsemőknek és a kisgyerekeknek
  nagyon kellemes, nyitott, 

együttműködő személyiségük van. 5 éves 
kor körül azonban elkezdődik a makacsság 
és a hisztik időszaka. Az érzelmi kitörések 
a legkisebb probléma miatt kitörnek, és 
úgy tűnik, hogy a gyerek nehezen tudja 
ezeket kordában tartani. Ezeknek a 
viselkedészavaroknak a kezelése a szülők 
és gondozók legfőbb problémájává válik. 

Először is a PWS gyereknek 
ugyanazokra a korlátokra és határokra 
van szükségük, mint amit más egészséges 
gyerek esetében is alkalmaznánk. És 
ezeket a szabályokat következetesen be 
kell tartatni. 

Az elejétől fogva határozzuk meg a 
szabályokat, és tartsunk ki mellettük! A 
következetesség minden gyerek számára 
fontos. Az alapvető szabályok és elvárások 
jó alapot szolgáltatnak ahhoz, hogy a 
gyerekben kialakuljon a biztonságérzet. A 
gyermek nagyon jól fog fejlődni, ha van 
napi rutin és kiszámíthatóság. 

Ösztrogén
Ösztrogént lányoknak adnak a 
pubertáskor elérésekor, hogy 
elősegítsék a menstruáció megjelenését 
és a csontsűrűség javulását. Javasoljuk, 
hogy a szülők beszéljenek 
endokrinológussal, vagy egészségügyi 
szolgáltatóval hogy 
megbizonyosodjanak a kezelés 
előnyeiről.

Amikor az idő eljön, keressünk fel 
orvost, hogy részletesen átbeszélhessük 
ezt a témát. 

Amikor változásokat kell bevezetni, készüljünk 
fel rá jó időben. Ne ígérjünk olyat, amit nem 
tudunk betartani. A PWS gyerekek nem 
felejtenek! Más gyerek duzzog, ha változik a 
terv; a te gyereked valószínűleg vég nélkül és 
állandóan felhozza a témát. 

A rutin szükséges. Az élelmiszerboltban 
vásárlások vagy az étterembe tett látogatások 
előre tervezése jó eséllyel segít elkerülni a 
nyilvános hisztit (Példák: Határozzunk meg
szabályokat, mielőtt elmegyünk: „ha
bemegyünk ebbe a boltba, csak a szükséges
élelmiszert fogjuk megvenni. Nem azért
megyünk be oda, hogy ajándékokat vegyek
neked vagy nyalánkságokat. Ha hisztizel, és
jelenetet csinálsz, egyszerűen kifordulok a
boltból és hazamegyünk, világos?” vagy: „Azért
meggyünk ebbe az étterembe, hogy együnk egy
különleges desszertet. Amint beérünk, kikérjük a
menüt és segítek neked választani. Ha nem
tetszik amit választok, hazamegyünk anélkül,
hogy bármit ennénk”. „Érted? El tudod
ismételni, hogy mi fog történni, ha rosszra
fordulnak a dolgok?”)

Engedjük meg a gyermeknek, és ösztönözzük, 
hogy amit csak lehet maga csináljon meg és hagyjuk, 
hogy mindent megcsináljon amire önállóan képes. 
Ne mentsük fel a ház körüli munkák alól, hiszen más 
gyerekektől is elvárunk valamilyen segítségnyújtást, 
és ugyanígy elvárható ez PWS gyermektől is. Ha a 
feladatokat leegyszerűsítjük, hogy azokat ők is 
megoldhassák, növeljük az önbizalmukat és az 
önértékelésüket. Amúgy is szeretnek örömet okozni 
és megmutatni, hogy ők is képesek elvégezni 
bizonyos dolgokat. Sok, de nem mindegyik 
dühkitörés kötődik az evéshez és az ételekhez. 
Ennek ellenére a családtagoknak tanácsos egyedül 
megenniük a desszertjeiket, és az élelmiszer is 
legyen olyan helyen, ahol nem hozzáférhető. Előre 
tervezzük meg, hogyan fogjuk lebonyolítani a 
rengeteg ételhez kötődő eseményt, amire a család 
hivatalos lehet. Tanítsuk meg a gyermeknek, hogy 
inkább répát rágcsáljon, mint kekszet vagy 
bármilyen édességet desszertnek vagy uzsonnára. 

Erősítsük ezt az üzenetet a barátokban és a 
család többi tagjában is, és kérjük meg őket, 
hogy amennyiben ez lehetséges, támogassák a 
családot azzal, hogy ők is csatlakoznak az 
egészséges étkezési szokásokhoz. Keményen 
csapódik a szülőn, ha a barátok úgy akarnak 
segíteni, hogy azt kérik a PWS gyermektől: 
„menj kérdezd meg anyát vagy apát arról, hogy 
kaphatsz-e jégkrémet”. Mindenre meg kell 
tanítani a barátokat és a családtagokat is. 
Amikor jön a hiszti, nem fog segíteni, ha 
megpróbáljuk átbeszélni a dolgokat, mert ez 
inkább fokozza a dührohamot. Ne hagyjuk 
magunkat, és ne hódoljunk be egy kérésnek 
csak azért, hogy vége legyen a hisztinek, mert 
ez csak abban erősíti meg a gyereket, hogy a 
hiszti működik. Küldjük a gyereket egy nyugodt 
helyre  amíg a roham lecsendesedik. Utána 
felejtsük el az egészet. A dühkitörések kezelése 
kimerítő, ezért próbáljunk meg feltöltődni és 
szüksége szerint kiszakadni egy kicsit. 

„Csak egy kis szelet, nem fog megártani!”

„Ha jól etetnéd azt a gyereket, nem lenne 

olyan éhes!”

„Semmi kalória nincs abban!”

„Ez csak gyümölcslé, az jó neki!”

Habár a nagyszülők általában meg vannak 
győződve arról, hogy ők nem kényeztetik az 
unokáikat, ha ez az unoka PW szindrómás, 
bizonyára az ellenkezője igaz. Nemhogy 
kényeztetik a gyereket, de sokszor nem 
törődnek a sok kemény munkával és 
erőfeszítéssel, amit beleraktunk ebbe az egy 
különleges gyermekbe. A legtöbb nagyszülő 
együttműködik, mert tényleg törődik, de ne 
feledjük, hogy nem könnyű nekik megérteni 
és elfogadni ezt a furcsa szindrómát.
Kezdjük a tényeknél, és ismételjük meg 
ezeket annyiszor, ahányszor csak kell, 
annyira türelmesen, amennyire csak 
tehetjük.  

A nagyszülők, a szomszédok és mindenki más

Adjunk nekik prospektusokat, segítsünk 
nekik megérteni az orvosi terminológiát. Ha 
még mindig nem megy át az üzenet, 
kérdezzük meg, hogy „ha ez a gyerek drog- 
vagy alkoholfüggő volna, nem adnál neki 
drogot vagy egy italt, ugye? Veszélyezteted 
az egészségét és az életét. Érted? Ugyanez
igaz a PW szindrómásokra is!”
Ha semmi nem sikerül, mondjuk meg a 
nagyszülőknek, hogy ha nem segítenek a 
gyereknek betartani a diétáját, nem 
látogathatják a gyereket olyan gyakran. Te 
hozod a szabályokat, ugye emlékszel? És be is 
tudod őket tarta(t)ni. 

SZOMSZÉDOK: Teljesen elfogadott dolog a 
társadalmunkban, hogy egy hozzánk látogató 
gyereket megkínálunk valamilyen 
rágcsálnivalóval és üdítővel. Ha a gyermeked 
úgy tekint a szomszédra, mint egy 
ételforrásra, akkor a gyermek hamar 
lefárasztja a szomszédokat. 
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Emiatt meg kell látogatni a szomszédokat, 
brosúrával a kezünkben és elmagyarázni, 
hogy a PWs-t és meg kell őket kérni, hogy 
minden ételre vonatkozó kérést utasítsanak 
vissza és eszükbe ne jusson a gyereket étellel 
kínálni. 

MINDENKI MÁS:  őket is informálni kell. Az 
a képességünk, hogy elmagyarázzuk a PWS 
jellemzőit egyre javulni fog, amint a 
gyermekünk világának a határai szélesednek. 
Mindenkinek, aki a gyerekkel kapcsolatba 
kerül tudnia kell az arany szabályt: Ne etesd 
ezt a gyermeket!

TESTVÉREK: Az, hogy mit mondunk a
beteg gyermek testvéreinek, az adott 
életkortól függ -  egy kicsit olyan ez, mint a 
szexuális nevelés. A kétévesek még nem 
kérdeznek. A három- és négyévesek 
megfigyelnek dolgokat, és lehet, hogy 
kíváncsiak arra, hogy miért olyan nehéz 
megetetni a babát vagy miért más a baba, 
mint a barátaik kistestvére. Az ötéves 
valószínűleg tisztában van azzal, hogy van 
valami probléma, és persze hatéves kor felett 
biztosan tudják, hogy valami nincs rendben. 

Például ha a három- vagy négyéves gyerek 
megkérdezi, hogy miért kell a babának 
gyógytornászhoz járnia, elmondhatjuk neki, 
hogy a baba nagyon gyenge izomzattal 
született és nehezen tudja felemelni a fejét, 
és a gyógytornász segít neki abban, hogy 
megerősödjön. Az idősebb gyerek 
valószínűleg már ennél is tovább megy és 
megkérdezi azt is, hogy miért gyenge a baba 
izomzata és akkor megmondhatjuk, hogy 
nem tudjuk pontosan miért romlott el 
valami, míg a baba a mama pocakjában 
növekedett a megszületése előtt. 

A testvérek hallani fogják a felnőtteket a 
Prader-Willi szindrómáról beszélni, és amikor 
készen állnak rá, kérdéseket fognak feltenni. 

Mondjunk el nekik mindent őszintén, olyan 
szinten, ahogy ezt képesek megérteni. Lehet, hogy 
sok kérdésük lesz, vagy lehet, csak néhány, de a 
legfontosabb, hogy éreztessük a többi 
gyermekünkkel, hogy ez egy olyan dolog, amiről 
kérdezhetnek, még akár méltatlankodhatnak is 
miatta néha, de mi hajlandóak vagyunk erről 
beszélgetni, és meghallgatni őket. 

A második legfontosabb dolog, hogy mire a PWS 
testvér elkezd ételért kutatni, a többi gyerekkel 
tényleg beszéljük meg a problémát. Ha a testvér 
megérti a szindróma sajátosságait, lehet, hogy 
könnyebben hajlandó elviselni azt és 
segítségünkre lesz a nasik és az ételekhez való 
hozzájutás korlátozásában stb. amely szabályokat 
azért kell bevezetnünk, hogy az ételbevitelt 
kordában tudjuk tartani. 

Számítsunk rá, hogy a többi gyerekünk féltékeny 
lesz arra a plusz időre és figyelemre amit a PWS 
gyerekre szánunk. És ne várjuk el tőlük, hogy 
mindig megértik ezeket a szükségleteket – 
figyeljünk arra, hogy a testvérekre mindig bőven 
jusson a szülők idejéből.  Biztosítsuk, hogy nekik is 
legyenek különleges „jutalomfalatkáik”, legyen az 
egy kis külön idő a nagyszülőkkel, a szülőkkel vagy 
rövid kirándulások. Próbáljunk bevonni a PWS 
gyermek gondozásába családon kívüli személyt 
(például gondozói szolgálat tagját), hogy a család 
többi tagja pihenni tudjon. 

NE FELEDJE SAJÁT SZÜKSÉGLETEIT
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• Nem lehet az időnk 100%-ában adni, 
és azt várni, hogy magunknak is marad 
valami. 
• Lehetünk mérgesek, és a 
frusztrációnkat megoszthatjuk a 
barátainkkal.
• Szükségünk van egyedül vagy csak a 
partnerünkkel időt tölteni.
• Ki kell kapcsolnunk egy kis időre, hogy 
bűntudat nélkül ne csak valakinek a 
gondozója legyünk. 
• Teljesen normális dolog néha azt 
érezni, hogy nem birkózunk meg az 
élettel
• Továbbra is csináljunk dolgokat, 
amiket szeretünk és menjünk olyan 
helyekre, amiket kedvelünk
• Vigyázzunk magunkra és a 
partnerünkre. Tartsuk észben, hogy van 
egy párunk, családunk, barátaink, 
hobbijaink, talán munkánk is, másik 
gyerekünk. Az életünk mindazon része, 
amelyik ott volt a PWS gyermek 
születése előtt – még most is ott van. 
Szükségük van ránk, ahogy nekünk is 
szükségünk van rájuk.

Ahogy keresztülhaladsz a gyász folyamatán 
az egészséges baba után, aki nem született 
meg, és elkezdesz reménykedni, hogy a 
probléma időszakos és gyógyítható, rá fogsz 
jönni, hogy  a partnered és te máshogy 
gyászoltok. Az apa gyakran beletemetkezik a 
munkába, dühösen reagál, és nem hajlandó 
beszélni a dolgokról, vagy csak olyan 
gyakorlatias dolgokat mond, mint például „El 
kell fogadnunk ezt, mivel nem tehetünk 
semmit ellene”. Lehet, hogy az anya sírdogál 
és érzelmes, és az apát érzéketlennek 
gondolja. Alkalmanként, ezek a szerepek 
megcserélődhetnek. Fontos, hogy mindkét fél 
megértse, hogy mindketten gyászoltok, de 
más mértékben és eltérő módon. Keressétek 
szakértő segítséget, ha a probléma kikezdi a 
kapcsolatotokat. 

Próbálj meg nem tekinteni előre – sem tíz 
évre, sem tíz hónapra, még csak egy hónapra 
sem. Azon aggódni, hogy mit fog hozni a jövő 
nem segít a gyermeken, sem a te 
lelkiállapotodon, sem a jelenlegi életeden. 
Haladj egyik napról a másikra. 

Senki nem tudja, mit hoz a holnap. A PW 
szindrómás emberek életkilátásai és 
életminősége nagyon eltérő, és ez a terület 
sokat fejlődött, összehasonlítva a 20 vagy 10 
évvel ezelőtti állapottal, és várhatóan egyre 
jobb lesz a jövőben. Sok kutatás zajlik, ami a 
PWS biológiájának megértését és a megfelelő 
kezelések kifejlesztését célozza. Próbáljunk 
meg tájékozódni a fejleményekről a 
különböző PWS hírleveleken és 
konferenciákon keresztül. Kerüljük, hogy a 
múlt dolgain rágódunk és ne aggódjunk 
elavult információkra alapozva. 

Mivel a cél a gyermek segítése, legyen az a 
cél, hogy minden napokban megtaláljuk a 
boldog pillanatokat. 

 e feledd, hogy te is egy különleges
 személy vagy. Legyél kedves magadhoz; 
figyelj a kiégésre. 
A veszély jelei: kimerültség … cinizmus …  
kevésbé hatékony … ha tovább tart 
befejezni ugyanazt a feladatot …  a 
pótolhatatlanság érzete …  túlságos 
mértékű idő, amit másokról való 
gondoskodással töltünk …  spontán 
irritáció … méregbe gurulás …  több 
kockázatvállalás …  bezártság érzése … 
nyugtatók, alkohol, cigaretta stb. túlzott 
használata …  álmatlanság …  fejfájás … 
fekélyek … aggodalom … bűntudat. 
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www.ipwso.org

Amennyiben ez a füzet hasznosnak 
bizonyult, adományoddal segítheted 

további munkánkat.
Köszönjük!

Fordítatta: 
Magyar Prader-Willi 
Szindróma Egyesület

http://praderwilli.hu
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