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Rövid összefoglaló: 
A szakmai fórum célja a korai fejlesztéssel és kora gyermekkori intervencióval foglalkozó 
szakemberek közötti tudás és tapasztalat megosztás, a problémák feltérképezése, valamint a 
szükségletek meghatározása és megoldási javaslatok összegyűjtése volt a helyi (kispesti) 
ellátórendszerben annak érdekében, hogy a látássérült szülőket és a látássérült gyermeket nevelő 
családokat aktívan támogassa.  
 
A szakmai fórumon elhangzott, hogy – bár erre vonatkozóan nincs jogszabályi kötelezettség – a 
kisgyermekek szemészeti szűrése 1 éves, 3 éves korban és általános iskolába íratás előtt erősen 
ajánlott, mivel a rendszeres szűréssel korai stádiumban kiszűrhetőek a látáshibák (pl.: tompalátás, 
kancsalság, hypermetropia, myopia) és elkezdhető a látássérült gyermekek fejlesztése, a hosszú távú 
életminőség javítása és az integráció. Mivel a szemészeti szűrés elvégeztetésére jogszabály nem 
kötelezi a szülőket, védőnőket, gyerekorvosokat, így sok esetben a látáshibákat csak későn lehet 
diagnosztizálni, így a fejlesztő ellátás már nem lehet elég hatékony.  
 
A Kispesti Egészségügyi Intézetben van lehetőség és kapacitás arra, hogy a gyermekeken a fejlődésük 
fentebb említett szakaszaiban a szemészeti szűrővizsgálatot elvégezzük és a szülőket a megfelelő 
tájékoztatásban részesítsük. A szemészeti vizsgálatra rendelési időben van lehetőség: kedd, csütörtök 
délután 14-18 óra között. Időpontkérés szintén rendelési időben a 347-5930-as telefonszámon 
lehetséges. Ezen túlmenően a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Látásvizsgáló Gyógypedagógiai 
Tanácsadó, Korai Fejlesztő, Oktató és Gondozó Tagintézménye berkein belül lehetőség van 
gyógypedagógiai vizsgálatok elvégzésére és fejlesztő foglalkozásokon való részvételre.  
 
A szakmai fórumon jelen volt dr. Tóth Csilla, a Kispest Polgármesteri Hivatal Jogi Irodájának jogi 
szakreferense, valamint Fodor Ágnes, a VGYKE elnöke, akiktől ígéretet kaptunk arra, hogy 
megteremtik a kereteit annak, hogy a XIX. kerületben a szemészeti szűrővizsgálatot minden 1 éves, 3 
éves, valamint iskolába íratás előtt álló gyermeken el tudjuk végezni annak érdekében, hogy a 
látásproblémák időben felismerhetővé és kezelhetővé váljanak.  
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