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Fogalom

A koragyermekkori intervenció a 0-5 (6) éves 
korú eltérő fejlődésű gyermekek tervszerűen 
felépített programja; a család segítése, mely
 szűrést, 
 komplex diagnosztikai vizsgálatot, 
 gyógypedagógiai fejlesztést, tanácsadást 
 és különböző terápiás szolgáltatásokat 
foglal magában a gyermek állapotát és a 
család körülményeit, valamint egyedi igényeit 
figyelembe véve.

(forrás: Czeizel Barbara előadása )



Fejlesztésre jogosultak

Szűrést követően:
Azok a gyermekek, akik megfelelő diagnosztikai 
vizsgálómódszerrel jelentős elmaradást 
mutatnak az alább felsoroltak közül egy vagy 
több fejlődési területen:

mozgásfejlődés
értelmi fejlődés
hallás-, látásfejlődés
kommunikáció-, beszédfejlődés
szociális, érzelmi fejlődés, valamint 
viselkedésbeli eltérést mutatnak

(forrás: Czeizel Barbara előadása )



Mozgásfejlesztés

A komplex korai fejlesztés fontos része a
mozgásfejlesztés.

Az optimalizált mozgásfejlődés  feltétele az 
értelmi fejlődésnek, a szenzoros ingerek 
megfelelő feldolgozásának és az ingerekre 
adott korrekt motoros válaszadásnak.



A fejlesztés leggyakoribb 
területei

a nagymozgások fejlesztése

a finommotorika fejlesztése

szociális-érzelmi terület fejlesztése

kognitív terület fejlesztése

a kommunikáció fejlesztése

az önkiszolgáló tevékenység kialakítása



A korai fejlesztés célja

Megelőzni a fejlődést gátló tünetek 
kialakulását és az ezek által provokált 
további akadályok létrejöttét 

Elősegíteni a gyermek fejlődését.



Team-munka a fejlesztésben  

Mindezen feladatok megoldásához, 
a célok eléréséhez több szakma –
egymásra épülve,  tervezetten, 
egyénre szabottan-sokirányú 
hatása szükséges



Dévény

Speciális manuális technika -

Gimnasztikai 

Módszer



A DSGM alkalmazási 
területei a rehabilitációban:

Neurológia, 

Gyerekneurológia

Traumatológia

Ortopédia

Reumatológia

Egyéb, kontraktúra megelőzés és 
oldás céljából



A DSGM alkotórészei

Speciális manuális technika( SMT)
- olyan eljárás, amely a rendellenes helyzetben 

rögzült izom,-ín,-és kötőszöveti rendszert 
képes fellazítani és kóros helyzetéből 
kimozdítva normál pozíció felvételére szoktatni

Analitikus Gimnasztika
- A művészi torna szemléletét, módszerét és 

gyakorlatanyagát használja fel korrekciós céllal, 
egyéni aktív torna és csoportos tanítás 
formájában 



Speciális Manuális Technika 
hatása az izmokra

Tágítja a fascia keresztmetszetét

Lazítja a rostok közötti septumokat

Korrigálja a kóros tartásokat

Az izomzat pozitív irányú passzív 
átépítését végzi



Alkalmas

˜ a kontraktúrák megelőzésére

˜ a rejtett hibák felderítésére

˜ a kontraktúrák oldására



Mit nyújt a DSGM a 
társszakmáknak?

A kontraktúrák oldásával, a kóros 
tartások megszűntetésével - a sérülés 
adta lehetőségeken belül – optimális 
helyzetet teremt a pedagógiai-
gyógypedagógiai foglalkozásokhoz  

Az izmok és a mozgások analitikus 
kidolgozásával megteremti a többi 
szakma számára is a fejlesztés fizikai 
- fizikális hátterét .



Speciális Manuális Technika 
hatása az idegrendszerre

Izomorsók, ínorsók szenzoros 
ingerlése történik az inaktív 
izomzat nyújtásával

Izgalmi állapot létrehozása a 
központi idegrendszer valamennyi 
szintjén proprioceptív ingerekkel



Speciális Manuális Technika 
hatása az idegrendszerre

Szenzoros ingerek ( tapintás, 
fájdalom, helyzetérzés ) 
tudatosulása

„ a formatio reticularis limbikus 
rendszernek leadott aspecifikus 
ingerei növelik az agy éberségi
szintjét, a gyerek aktivitását. „ 
(dr.Neuwirth )



Mit nyújt a DSGM a 
társszakmáknak?

A proprioceptív ingerek a testtudat,a 
térérzékelés fejlesztését segíti  
hozzájárulunk a gyógypedagógusok 
munkájának alapjaihoz 

A kezelés során növekszik a gyerek 
aktivitása, figyelme           nő az egyéb   
foglalkozások hatékonysága



Speciális manuális technika

A mozgástanítás elveit követi

Tehermentesített helyzettől halad az 
elmozdulás felé

Figyelembe veszi a fizikai fejlesztés 
szabályait

Szem előtt tartja az életkori 
sajátosságokat



Speciális manuális technika

A minta az ép, analitikusan 
kidolgozott mozgás

Profilaxisként elhárítja a mozgás 
mechanikai akadályát



A speciális manuális technika:

NEM MASSZÁZS!

Nem pótolja az aktív mozgást

Lehetővé teszi az aktív izommunkát

Alkalmazásához a terapeuta 
mozgásképzettsége, pontos anatómiai 
és kineziológiai ismerete szükséges 



A fájdalomról

Kórjelző

csecsemő figyelmének elterelése

együttműködést igényel a szülővel



A korai kezelés jelentősége

Hypoton gyermekeknél: legkésőbb 
12 hónapos korig

Spasticus gyermekeknél:
legkésőbb 5 hónapos korig  

el kell kezdeni a kezelést!



EREDMÉNYEK

12 hónapos gyermek a kezelés kezdetén és 4 
hónappal később. Jól látható  a bal csípő nagyfokú 
kirotációja és a boka valgus nagyfokú helyzete



6 hónapos 
gyermek a 
kezelés 
kezdetén

1 évvel 
később



Hypotonia tüneteinek kezelése

8 hónap kezelés után



KÉPZÉS

FELTÉTEL:

- gyógytornász alapképzettség 

(elengedhetetlen a megfelelő 
mozgásképzettség)

- 2 év szakmai gyakorlat

- Képzés helye: Dévény Alapítvány 
által szervezett továbbképzés



….egyik közös sikerünk:


