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Cikkünkben szeretnénk a gyakorló orvosoknak bemutatni 
részletesebben a neuro-hidroterápiát, és egyéb magyarországi 
lehetőségek felvillantásával segíteni az eligazodást, hogy az egyes 
hidroterápiás módszerek milyen életkorban használhatók.

Dr. SchultheiSz JuDit gyermekorvos, 

Kereskényi Bernadett gyógytornász, Gézengúz 

Alapítvány, Budapest

A neuro-hidroterápiát (NHT) 1986-
ban dr. Schultheisz Judit gyermekorvos, 
a Gézengúz Alapítvány vezetője dol-
gozta ki a nemzetközi szakirodalomból 
és gyakorlatból ismert, csecsemőknél és 
kisgyermekeknél alkalmazott vízi prog-
ram felhasználásával, idegélettani elvek 
és terápiás elemek, speciális műfogások 
beépítésével. Így a hidroterápia mint 
a kora gyermekkori intervenció lehető-
sége Magyarországon elsőként a neuro-
hidroterápiával vált elérhetővé, és az 
ELTE  (Bárczi Gusztáv Gyógypedagó-
giai Kar Szomatopedagógiai Tanszéke) 
gyógytornászok és gyógypedagógusok 
számára kialakított felsőfokú szakirá-
nyú továbbképzésének, a Rehabilitációs 
Úszásoktató (RUO) képzésnek tananya-
gaként a hazai hidroterápiás csoportok 
munkájának alapja lett.

A Gézengúz Intervenciós Modell terá-
piás rendszerének egyik kiemelten fon-

tos eleme a neuro-hidroterápia, amely 
neurof iziológiai a lapokon nyugvó 
módszer. Feltétele a terápiás kezelés 
megkezdése előtt a megfelelő, pontos 
orvosi diagnózis meghatározása, és elen-
gedhetetlen a Katona Ferenc professzor 
által kidolgozott neuroterápia ismerete. 
A neuro-hidroterápia a kora gyermekkori 
intervencióban részterápiaként, illetve pre-
vencióként alkalmazható.  A vesztibuláris 
és a szomatoszenzoros rendszer aktiválá-
sával lehetőség nyílik a csecsemők elemi 
mozgásmintáinak kiváltására, valamint 
a csecsemők-kisdedek spontán, komp-
lex mozgásainak stimulálására, továbbá 
a végleges mozgásminták megalapozására 
vízi környezetben. A módszer a diagnózist, 
a terápia célját, a kórlefolyást szem előtt 
tartva, az egyéni adaptációt figyelembe 
véve alkalmazható a születést követően. 
A terápiás hatás mellett kiemelendő a csa-
ládi rendszerre irányuló pozitív befolyása: 
a szülői szerepvállalásban segíti mind az 
anyát, mind az apát, mivel megerősíti, 

illetve újraépíti az anya-gyermek közötti 
ősbizalomra épülő kötődést, az apai kom-
petencia hangsúlyozásával pedig jelentő-
sen növeli a család kohéziós erőit.

A Neuro-hidroterápiA 
reNdszere
Neuro-hidroterápia 1. (NHT 1.) – „kádas-
program”: az elemi mozgásminták és 
a McGraw-ref lex jelenlétéig (0-16-20 
hét). A vestibulo-reticularis rendszerben 
létrejövő ingerek hatására kiváltott moz-
gásminták, valamint agytörzsi vezérlésű 
reakciók rendszere, amelyekhez exploratív 
élményeket társítunk a Prescott III. éber-
ségi szintű állapotban (látás, hallás, tapin-
tás ingerek).

Neuro-hidroterápia 2. (NHT 2.) 
– uszodai program: az agykérgi műkö-
dés időszaka, a corticospinalis rostok 
mielinizálódásának időszakában a tuda-
tos légzésszabályozás, a humánspecifikus 
mozgásminták és a vertikalizáció tudatos, 
analitikus szemléletű terápiás elemekkel 
társított gyakorlása egyéni és csoportos 
ellátási formában.

Az NHT 2. – az idegrendszeri érési 
folyamatokat, a gyermek általános fejlődési 
státusát, alapimmunizálását figyelembe 
véve – 4-5 hónapos kortól medencében 
végezhető. Az idegrendszeri funkcionális 
plaszticitást szem előtt tartva a harmo-
nikus mozgás kérgi reprezentációjának 
kialakítása speciális érzékszervi ingerekkel 
kísérve erősíthető. A testet körülölelő víz 
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„A vízzel mint titokkal való megismerkedésnek 
sokféle módja van. 

Ezek közül az egyik az úszás. Vízbôl születünk, 
s nagyrészt vízbôl is vagyunk. 

A víz nem tárul föl, a víznek nincsenek titkai; 
maga a víz a misztérium.” 

(Dr. Balázs Zoltán)

A neuro-hidroterápia a születés utáni adaptá-
ciót figyelembe véve kezdhetô el, alkalmas az 
idegrendszeri sérült, fejlôdésében veszélyez-
tetett, mozgásszervi elváltozásokat mutató 
csecsemôk kezelésére. Specifikus fogásokkal 
terápiás lehetôséget nyújt a szimmetrikus 
és alternáló mozgásminták stimulálására, az 
izomtónus normalizálására, a légzésszabályo-
zás támogatására, valamint a korai kognitív és 
emocionális rezervoár kiszélesítésére.
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bőséges proprioceptív és taktilis ingert is 
nyújt, így erőteljes visszacsatolást biztosítva 
segíti a központi idegrendszer szabályozó 
működését a létrejövő mozgás 
pontosításában, finomításában, 
a testtartás javításában. Így 
kialakul a harmonikus moz-
gások feltétele, a dinamikus 
stabilizáció, amely kellő mér-
tékű stabilitást és mobilitást 
jelent. A csoportos ellátási 
forma minimális indikációs 
gyakorisága a heti két-három 
alkalom, amely teret ad a korai 
szociális interakcióknak, teljes 
vagy részleges szociális integ-
rációnak is.

Az NHT 1. és NHT 2. 
integráns része a vízhez szok-
tatás részeként a merülés is, 
amely lehetővé teszi a víz alatti 
mozgást, a hely- és helyzetvál-
toztatást, valamint a manipu-
lációt. Ez a lehető legnagyobb 
mozgásszabadságot biztosítja 
a szenzomotoros tapaszta-
latszerzéshez. Amennyiben a diagnózis 
alapján nincs határozott kontraindikáció 
(agytörzsi lézió egyes esetei, gyógyszerbe-
állítás előtti vagy alatti epilepszia), akkor 
adekvát verbális jellel kísért arcsimítással, 
arclocsolással a merülések előtt a refle-
xes légzésvisszatartó, majd a kifújó ideg-
rendszeri válaszmechanizmus átalakítható 
kontrollált légzésszabályozássá, és a cse-
csemő biztonsággal, többféle technikával 
is meríthető (Knut Rosén, Cookie Harkin, 
Niina Kettunen).

A neuro-hidroterápiás célokat szolgálják 
a programba illesztett eszközök is, többek 
között a dr. Schultheisz Judit által kifejlesz-
tett Huple®, nemzetközi szabadalommal 
védett orvostechnikai eszköz, amely az 
irányított gyakorlatok mellett a gyermek 
önálló mozgásos kezdeményezéseire is 
lehetőséget nyújt.

Az NHT elsődleges célcsoportjai: ideg-
rendszeri sérülés (központi, perifériás), 
veszélyeztetett, megkésett szenzomotoros 
fejlődés (koraszülöttség, dysmaturitás, 
tónusszabályozási zavar, irreguláris légzés, 
SIDS-veszélyeztetettség).

A program végső célja nemcsak a gyer-
mekek pszichoszociális, szomato-mentális 
fejlődésének támogatása, hanem mentálhi-

giénés jólléte is. A korai örömteli élmények 
iskoláskorra alapot adnak a vízi sportokra 
való átvezetésre, amelyeknek nagyon 
fontos szerepük van az esetleges marad-
ványtünetek esetén a terápiás eredmények 
fenntartásában.

egyéb, MAgyArországoN 
A gyerMekkori 
iNterveNcióbAN hAszNálAtos 
hidroterápiás Módszer

Hidroterápiás rehabilitációs  
gimnasztika (HRG)
A módszert Lakatos Katalin, PhD dolgozta 
ki. Konduktorként pedagógiai jellegű, után-
zásra, verbális instrukcióra alapuló meto-
dikát hozott létre. A HRG-foglalkozások 
csoportos formában, medencében zajlanak 
kb. 8-9 hónapos kortól. Szenzomotoros 
szemléletű vizsgálat alapján, a gyermek ideg-
rendszeri érettségének meghatározásával tör-
ténik a csoportválasztás. A tréningek célja az 
idegrendszer kéreg alatti szabályzásának nor-
malizálódása, ezáltal a mozgás, a figyelem, 
a beszéd és a magatartás problémáinak keze-

lése. A játékos vízi gyakorlatok a megszer-
zett ismeretekre épülnek. A szenzomotoros 
fejlesztés megkönnyíti a további pedagógiai 

szituációkban való helytállást. A módszer 
a gyógyúszás-foglalkoztató OKJ-képzésen 
sajátítható el 1993 óta. 

Halliwick-módszer
A Halliwick-módszert James McMillan, 
a folyadékok fizikájával foglalkozó mérnök 
hozta létre. Filozófiájának lényege: elérni 
a páciens lehető legaktívabb és leginkább 
független mozgását. A mozgásélményt tíz 
pontból álló, egymásra épülő program 
biztosítja. A módszer középpontjában az 
egyensúly, a törzskontroll fejlesztése áll. 
Úgynevezett vízspecifikus gyakorlatai 
különböző testhelyzetek megtartására, 
azokból való lassú kontrollált kimozdu-
lásra és visszatérésre irányulnak. A vízben 
fellépő erők (turbulencia, közegellenállás, 
metacentrikus hatás) egyensúlyból kibil-
lentő hatásait használják ki. A módszer 
eredetileg újfajta megközelítésű úszások-
tatási, úszáselőkészítési programként jött 
létre, a vízbiztonság mint komplex funk-
ció elsajátítására összpontosítva. A légzés-
kontroll, a lebegés egyensúlyi helyzetének 
kialakítása, a testhelyzetek (háton fekvés, 
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hason fekvés, állás) közti váltások könnyed 
megvalósítása megteremti a leendő úszó 
magabiztosságát a vízben.

Később kezdték el a módszert idegrend-
szeri sérülteknél, neuromuscularis betegsé-
gekben alkalmazni. Mivel bizonyos fokú 
tudatosságot igényel a páciens részéről, kis-
gyermekeknél csak részelemei használha-
tók. Nyugat-Európában ez a legismertebb 
hidroterápiás módszer, főként a felnőttkori 
rehabilitációban. Magyarországon legko-
rábban az óvodás-kisiskolás korosztálynál 
alkalmazzák azon gyógytornászok, akik 
a nemzetközi oklevelet adó, a STE szerve-
zésében zajló posztgraduális képzés kere-
tében elsajátították a módszert. 

Subaqualis mozgásnevelés
A komplex gyógypedagógiai rehabilitá-
ció eszköze óvodás kortól kezdve. Célja 
a motoros funkciók, fizikai képességek 
javítása, a szenzoros képességek, az ész-
lelési tapasztalatok bővítése, javítása, 
a kognitív képességek fejlesztése, pozitív 
pszichés és szociális hatás elérése, önellá-
tásra, mindennapos tevékenységre, egész-
séges életmódra nevelés, a társadalmi 
integráció elősegítése.

Subaqualis torna
A hidroterápia sajátos eljárási módja, víz-
ben végzett gyógytorna, egészségügyi 
terápiás szakkezelés. Célja a mozgásos 
alapfunkciók, fizikai képességek javítása, 
a következményes sérülések, károsodások 
megelőzése. Rehabilitációs intézetekben, 
gyógyfürdőkben az iskolás és felnőtt kor-
osztály ellátását célozza.

Gyógyúszás
Két fő területe van:

• helyben végzett gyakorlatok korrekciós 
célokkal;

• vízhez szoktatás, az úszás előkészítése, 
oktatása, az úszósportra való felkészítés.

Az egészséges úszásoktatáshoz hason-
lóan nagyóvodás kortól foglalkoznak 
a gyermekekkel.

A kora gyermekkori-gyermekkori hidrote-
rápiás ellátások felvetítése segíti az időrendi 
elhelyezhetőséget a neuro-hidroterápiától 
elindulva. A bemutatott technikák, módsze-
rek megfelelően biztosítják az adott kor- és 
célcsoport hidroterápiás ellátását. A mód-
szerek nem kompetitívek, egyes esetekben 
egymást kiegészítik, és akár átjárhatóság is 
lehet közöttük.
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A Gézengúz Alapítvány 2010-ben megrendezte 
a „CSEPPNYI CSODÁK” – Hidroterápia a kora 
gyermekkori intervencióban I. Nemzetközi 
konferenciát, amely a hidroterápia szerepét 
és lehetséges irányait járta körül a kora 
gyermekkori intervencióban. A konferencia 
kiemelt célja volt, hogy a neuro-hidroterápia 
és a hidroterápia megfelelô teret és hangsúlyt 
kapjon a kora gyermekkori intervencióval 
foglalkozó szakemberek szemléletében is. 

„A vízben végzett terápia csodálatos élmény, 
tapasztalat, amelyben a szeretet és bizalom 
köteléke a gyermek és a szülôk között kitelje-
sedhet.”

Dr. Schultheisz Judit


