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Az augmentatív és alternatív kommunikáció (AAK) komplex rendszere 
különböző folyamatok és eljárások rendszere azok számára, akik nem 
képesek beszéddel kifejezni magukat. Azon személyek, akiknek komplex 
kommunikációs igényük (CCN – Complex Communication Need) van, az 
AAK célcsoportját képezik. Az AAK egy komplex támogatás annak 
érdekében, hogy CCN igényű személyek kommunikációjának 
hatékonyságát maximalizálni tudjuk (ASHA, 2005; Beukelman & Mirenda, 
2014). 

Az AAK-t kezdetben (Light & McNaughton, 2014) a kommunikáció 
funkcionalitása, megfelelősége és az önállósághoz szükséges képességek 
megléte alapján határozták meg. Napjainkra hatalmas változások 
történtek mind az AAK-t használó személyek körének összetételében, 
mind az igényelt kommunikációs célok, területek és kommunikációs 
részvétellel kapcsolatos elvárásokban, mind a rendelkezésre álló támogató 
technológiák (AT – assistive technology) eszközök területén, ám az AAK 
valódi célja továbbra is, hogy hatékony keretrendszert biztosítson a 
kommunikációs elvárásokhoz (Light & McNaughton, 2014). Ennek 
értelmében az AAK intervenció célja minden esetben a kommunikációs 
kompetenciák fejlesztése, újjáépítése vagy fenntartása annak érdekében, 
hogy a személy igényeit, gondolatait ki tudja fejezni és az 
információcserében, a társadalmi elvárásokhoz igazított kommunikációs 
módszerek alkalmazására képessé váljon (Light & McNaughton, 2014). 

A CCN igényű személyek, akik mindennapi kommunikációs céljaik 
eléréséhez AAK rendszereket alkalmaznak, nem azonosíthatók egyetlen 
fogyatékossági csoporttal sem: érzékszervi és/vagy mozgássérüléssel élő 
személyek, autizmus spektrum zavarral és intellektuális képességzavarral 
elő személyeket is találunk közöttük (Kálmán, 2006). Az orvosi 
diagnózisok közül a CCN csoportba tartozó leggyakoribb diagnózisai a 
celebrális parézis (CP), sclerosis multiplex (SM), emellett súlyos 
agysérüléssel járó balesetek, illetve stroke túlélők (Beukelman & Mirenda, 
2014). Az iskolás korú gyermekek egy százaléka küzd időleges vagy 
tartós kommunikációs zavarral (Beukelman & Mirenda, 2014).  

Míg napjainkban az emberi jogok és a betegjogok egyre nagyobb 
figyelmet kapnak (Mina, 2016), addig a CCN betegek számára ezen jogok 
gyakorlásához szükséges feltételek teljesülése továbbra is elsikkad. 

A kórházi kezelések során még napjainkban sem állnak rendelkezésre 
olyan módszerek és protokollok, amelyek a kórházi kommunikáció 



Karlovitz J. T. (szerk.): Pedagógiai szakmódszertani kutatások, ISBN 978-80-89691-53-1 

62 

javítását célozzák a CCN betegekkel való kommunikációs folyamat során 
(Hemsley & Balandin, 2014; NSW Ombudsman, 2013). A szakmai hiátusra 
felhívja a figyelmet az a 2014-es vizsgálat, amely rámutatott, hogy 10 év 
alatt csak 18 tanulmány jelent meg, mely a kórházi személyzet és a CCN 
személyek közötti közvetlen kommunikáció vizsgálatára irányult. Ezek 
közül is csupán kettő vizsgálta a gyermekek és a kórházi személyzet 
közötti kommunikációt (Hemsley & Balandin, 2014). A tanulmány 
megállapítja, hogy a „súlyos kommunikációs fogyatékossággal élők, akik 
AAK-rendszereket igényelnek vagy használnak, vagy a családtagokra, 
esetleg fizetett gondozókra támaszkodnak a kórházi kommunikációjuk 
támogatásában, sebezhető csoportot jelentenek. […] A kórházban lévő 
betegségek nehézségekkel, stresszes, félelmetes helyzettel szembesülnek, 
melyek kimerítőek és időnként veszélyesek lehetnek (Hemsley & Balandin, 
2014:333). A további vizsgálatok mellett a betegek biztonságának, 
biztonságérzetének, elégedettségének és jólétének javítása érdekében 
elsősorban a kézzelfogható akadályok leküzdését hangsúlyozza, mint az 
AAK eszköz rendelkezésre állása, hozzáférhetővé tétele, ágy melletti 
tárolásának biztosítása és a kórházi dolgozók szerepének tisztázása az 
AAK kommunikáció során, mint beszélgető partner (Hemsley & Balandin, 
2014). 

A CCN személyek személyes AAK eszközének elérhetővé tétele mellett 
azonban kórházi helyzetben a sérülés természete miatt akár az adott 
ország nyelvének hiányos ismerete miatt további személyek 
kommunikációját (O’Donnell et al., 2016) is támogathatják általános célú, 
kórházi helyzetekre optimalizált AAK eszközökkel. Ennél is kisebb 
figyelmet kap, hogy az önkifejezés mellett a megértést is sok esetben 
támogatni kell, hiszen a CCN személyeknek sokszor nincs módjuk jelezni, 
ha receptív kommunikációs nehézségeik adódnak, tehát a kapott 
információkkal kapcsolatban lenne szükségük további, vagy más jellegű 
információra. 

Erre a feladatra az egészségügyben dolgozó szakemberek jelenleg nem 
rendelkeznek megfelelő kompetenciával, ezért szükséges lenne 
segédanyagok és módszertani útmutatók elkészítése. E mellett az 
egészségügyi intézményekben a paciens személyes AAK eszközei, illetve 
az adott kórházi helyzethez illeszkedő szókincset tartalmazó eszközök 
választéka elérhetőek és alkalmazhatóak kell legyenek. 

Az utóbbi években angol nyelven egyre több anyag vált elérhetővé a 
kórházi kommunikáció megsegítésére, támogatására (widget)1, viszont a 
kommunikációs partnerek felkészítése csak kísérleti formában van jelen a 
kórházi ellátás folyamatában (Casey et al., 2015; Regensburg et al., 
2016). Magyarországon mindössze egy hasonló kutatás érhető el, a stroke 
utáni kórházi rehabilitációs kezelések kapcsán (Ivaskó et al., 2013). 
 

                                                 
1 https://www.widgit.com/resources/health/index.htm [2017.11.05]. 
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1. ábra. Angol nyelven elérhető anyagok a kórházi kommunikáció helyzetek 
támogatására; forrás Widget honlap 

 
 

Nem hagyhatjuk azonban figyelmen kívül, hogy a kórházi 
gyermekrehabilitációs osztályon kezeltek között sokkal nagyobb az 
érintettség. Tehát folyamatosan vannak az osztályokon olyan gyermekek, 
akiknek a CCN miatt a kommunikációban AAK eszközökre lenne 
szükségük. 

Célunk egy olyan minta állítása, mely során mind az expresszív, mind a 
receptív kommunikációban megsegítést kaphatnak a páciensek a kórházi 
tartózkodásuk során. A gyermek páciensek számára mind a receptív, mind 
az expresszív kommunikációt AAK módszerekkel és eszközökkel támogató 
pilot projekt helyszíne a Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített 
Kórházak Gyermekgyógyászati Rehabilitációs Osztálya. A projekt első 
lépéseként jól kommunikáló CCN páciensek és AAK szakemberek 
segítségével feltérképeztük az osztályos tartózkodás során fellépő 
kommunikációs helyzeteket és igényeket. Ezt követően különböző 
kommunikációs szinteknek megfelelő formában eszközcsomagokat állítunk 
össze. Az egyes tevékenységekhez tartozó kommunikáció megsegítése 
érdekében mind a megértés, mind az önkifejezés támogatására különböző 
adathordozók (tárgyak, tárgyrészek, fényképek, ábrák) formájában 
eszközöket teszünk elérhetővé az ágyak mellett, illetve az egyes terápiás 
helyzeteken.  
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2. ábra. Terápiás foglalkozás: a saját mappa hozzáférhető a szokott helyen, 
a foglalkozást vezető képkészlete jól látható helyen az asztalon 

 
Két legfontosabb cél, hogy a gyermekek bármikor felidézhessék a napi 

tevékenységeiket, és azokkal kapcsolatban információt kérhessenek, 
illetve bármilyen vizsgálati és terápiás helyzetben módjuk legyen 
érzéseiket, félelmeiket fenntartásaikat egyértelműen kifejezni. 

Fontos azt is hangsúlyozni, hogy a páciensek és családjaik egy része 
számára az AAK teljesen ismeretlen, éppen ezért külön figyelmet kell 
fordítani arra is, hogy a kommunikációs helyzetek megélésével 
példamutatás és tanulási folyamat is megvalósul. Emellett az egymástól 
tanulás lehetősége miatt modellálás is fontos részét képezi majd a 
gyermekek és a családjaik osztályon eltöltött idejének, hiszen a 
gyakorlatban tapasztalhatják meg hogyan használhatják az AAK 
eszköztárát érzéseik, aggályaik, véleményük, igényeik kifejezésére. 
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