
Thank you for downloading this Decide kit!

Every kit contains all the necessary elements for a group of up to 8 people playing Decide. If you
have more participants, provide each group with a kit.

The kit can be printed on A4 paper or cardboard. For best results, use 160g/m2 paper.

The first 9 pages have borders of different colours, indicating the colour of the paper on which they
should be printed. There are 4 green, 3 blue, 1 yellow and 2 orange sheets.

The other pages should be printed on white paper or cardboard.

The last 4 pages contain the placemat and the instructions for each participant.

The placemat is provided in two formats: as a horizontal page, which you can print and then
photocopy scaling it up to A3 format, or as two vertical A4 pages which can be glued or taped
together. It is important that each participant has a placemat in A3 format.

The instruction card should be printed preferably in colour, although it will work also in
black and white.

Make sure that there are as many placemats and instructions cards as there are
participants.

Enjoy Decide!

For any question or information, please email: info@playdecide.org

FUND is a project funded by the European Commission (grant agreement SiS-CT-2009-230474). The views and opinions
here expressed do not necessarily reflect those of the European Community and the Community is not liable for any use that
may be made of the information contained therein.







Használati útmutató

1.
Elõkészületek.

Nyomtassa ki a PDF fájlokat a fájlok megnevezésétõl függõen színes nyomtató papírra vagy vékony
kartonra! Szüksége lesz az alábbi A4-es lapokra: sárga (1), narancssárga (2), zöld (3), kék (3) és fehér
(7)!

Vágja ki a kártyákat!

Nyomtasson vagy fénymásoljon annyi játéktáblát és útmutatót, ahány játékos várható! A DECIDE
(DÖNTS játék) min.4, max.8 fõ részvételével játszható a legoptimálisabban.

2.
Kezdés.

A kezdéstõl a végéig a játék 80 percet vesz igénybe.

Minden játékos helyezze a játéktáblát maga elé! A különbözõ típusú kártyákkal fokozatosan töltse majd ki
a játéktábláját!

A játékvezetõ a játékot irányítsa a rendelkezésére álló vizuális útmutató alapján! Világítson rá a játék
céljára!

A DECIDE elsõ részében történik az információk összegyûjtése és megosztása. Ezután következik a vita
szakasza.

A harmadik részben a játékosok megpróbálnak közös nevezõre jutni a csoporton belül. A DECIDE-nak
akkor lesz vége, ha az eredményeket feltöltik a www.playdecide.eu oldalára.

Mielõtt elkezdik az elsõ részt a játékvezetõ figyelmeztessen minden játékost a párbeszéd szabályaira (bal
oldalt alul) és ossza ki a Sárga kártyákat!

Bárki felemelheti a Sárga kártyát, hogy megállítsa a beszélgetést abban az esetben, ha úgy érzi, valaki
nem veszi figyelembe az útmutatót.

Amikor az ügy tisztázódik, a megbeszélés folytatódik.

Jobb oldalon felül a “saját gondolatok” jegyzetelésére is hagytak helyet.

3.
1. rész: Információ

A játék e része kb. 30 percet vesz igénybe.

Minden játékos olvassa el a bevezetõt (baloldalon felül)!

Minden játékos olvasson el több Történetkártyát és válasszon ki egyet, amely szerinte fontos! A kártyát
helyezze mindenki a játéktáblájára! Minden játékos ismertesse a saját Történetkártyáját!

Minden játékos cserélgesse és olvassa el az Információs kártyákat! Válasszon két kártyát, amelyek
szerinte fontosak és helyezze a játéktáblájára! Minden játékos röviden ismertesse az Információs kártyáit!

Minden játékos olvassa el a Témakörkártyákat! Válasszon két kártyát, amelyek szerinte jelentõsek és



helyezze a játéktáblájára! Minden játékos röviden ismertesse a Témakörkártyáit!

A játékosok használhatják a Fehér kártyákat bármikor, amikor új információt vagy témakört szeretnének
felvetni.

(A vizuális útmutatón nem minden lépés van feltüntetve. Ugyanaz a menetrend ismétlõdik a Történet-,
Információs, és Témakörkártyáknál. Ennek a résznek a végén minden típusú kártya a játéktáblán lesz,
mint ahogy az utolsó képen látszik.)

4.
2. rész: Megbeszélés

A játék e része szintén megközelítõleg 30 percet vesz igénybe.

Különbözõ módon folyhat a megbeszélés.

A játékvezetõ a csoportjellemzõk alapján választhat a módszerek közül:

A „szabad forma”: megkötések nélküli beszélgetés a játékosok között. Az útmutatót mindenki tiszteletben
tartja (abban az esetben, ha mégsem, a Sárga kártyát lehet használni).

Sokkal strukturáltabb módszer a „körkérdés” alkalmazása.

Ha a megbeszélés nehézkessé és lassúvá válik, használhatók a „Feladatkártyák”, hogy felrázzák a
társalgást. A játékvezetõ lefordítva ossza szét õket. A játékosok elolvasás után hajtsák végre a kihúzott
feladatot.

Ebben a részben a játékosok arra használhatják a kártyákat, hogy alátámasszák érveiket.

A játékosok helyezzék a saját meggyõzõdésüket alátámasztó kártyákat az asztalra. Alkossanak
csoportokat belõlük a megbeszélteknek megfelelõen úgy, hogy összességében tükrözzék a csapat
elképzeléseit.

Minden típusú kártya felhasználható a csoportok formálásához.

A rész végére minimum egy csoport kialakítása szükséges.

5.
3. rész: A csoport közös válasza

A DECIDE-nak e része kb. 20 percet vesz majd igénybe.

Mindenki olvassa el a 4 eljárásmódot / álláspontot!

A csoport(ok) következtetései alapján minden játékos egyénileg szavaz a 4 egymással versenyzõ
lehetõség egyikére.

Próbálkozzanak közös nevezõre jutni! Van olyan álláspont mellyel mindannyian egyetértenek? Ha nincs,
próbálkozzanak egy saját, 5. álláspontot kidolgozásával!

6.
6. Eredmények feltöltése

A játékvezetõ felvezeti az eredményeket a szavazólapra a www.playdecide.eu weblapjának „feltöltés”
funkcióját használva.

Az eredmények hozzáadódnak majd a többi Európa-szerte játszott DECIDE eredményhez.



Információs kártya 1
A ritka betegségek okai

A ritka betegségek 80 százalékban
genetikai eredetûek. Ezen belül vagy
öröklöttek, vagy véletlenszerû 
génmutációból, illetve
kromoszóma-rendellenességbõl
fejlõdnek ki. A születések 3–4
százalékát érintik.

Információs kártya 2
Hogyan és mikor végzik az
újszülöttek szûrését?

A szûrést leggyakrabban
sarokszúrásból nyert egy csepp
vérmintából végzik nem sokkal a
születést követõen (a napok száma
országonként eltérõ), annak
érdekében, hogy kiszûrjék az
életet veszélyeztető genetikai
betegségeket.

Információs kártya 3
Az újszülöttek szûrési
irányelvei

Nemzeti, regionális vagy helyi
hatáskörbe tartoznak, és
EU-tagállamonként eltérõek lehetnek.
Nemzetközi kritériumok,
költségvetés, valamint egyéb
gyakorlati tényezõk befolyásolják.

Információs kártya 4
Mit jelent az újszülöttek
genetikai szûrése?

A genetikai szûrés során az újszülött
DNS molekuláit vizsgálják azzal a
céllal, hogy idõben kimutassák vagy
kizárják az olyan genetikai
betegséget, amely esetlegesen
továbbörökíthetõ a jövõ
nemzedékének.

Információs kártya 5
Újszülöttek szûrése
Európában

Számos uniós tagállamban az
újszülöttek 80 százalékán elvégzik a
különbözõ betegségek szûrését.
Némely kelet-európai országban,
például Romániában és
Törökországban az újszülöttkori
szûrések lefedettsége ennél
alacsonyabb.

Információs kártya 6
Nemzeti programok hiánya

Sok uniós tagállamban hiányzik, vagy
csak részben van definiálva nemzeti
program, ehelyett az önálló szûrési
centrumok határozzák meg, hogy
milyen betegségek szûrését végzik
el.

Információs kártya 7
Újszülöttek fizikális szûrése

A vizsgálatok során az újszülött
szemét, például szürke hályog, a
szívét a szívbetegségek, a csípõjét a
diszplázia kialakulásának
kimutatása végett szûrik, valamint
megvizsgálják a rejtettheréjûséget is.

Információs kártya 8
A genetikai szûrések jogi
szabályozása

A genetikai vizsgálatokat számos
nemzetközi rendelkezés
szabályozza. Ezeknek a
végrehajtása azonban nem kötelezõ
a nemzeti kormányok számára, és
nem minõsítik törvényellenesnek
néhány EU-tagállam azon
gyakorlatát, amely szerint a
munkáltató elvárhatja az
alkalmazottaitól, hogy genetikai
adataikat felfedjék.

Információs kártya 9
A harmonizált újszülöttkori
szûrés elõnyei Európában

Tekintettel az európai populációk
közös genetikai hátterére és a
tagállamok hasonló egészségügyi
rendszereire, az azonos betegségek
kimutatására irányuló újszülöttkori
szûrések nagyon fontos
egészségmegõrzõ rendszert
eredményezhetnek.



Információs kártya 10
A szûrési vizsgálatok sokkal
költséghatékonyabbá váltak

Az elmúlt évtizedben bevezetett
tandem tömegspektrometria
módszernek köszönhetõen (több
betegség egyidejû újszülöttkori
szûrõvizsgálatával) számos genetikai
betegség szûrése vált
költséghatékonyabbá.

Információs kártya 11
Az újszülöttek szûrése
nemcsak rutin vizsgálat

Ez egy olyan összehangolt rendszer,
amely oktatásból, szûrésbõl,
utókövetésbõl, kórmeghatározásból,
kezelésbõl, menedzsmentbõl és a
program kiértékelésébõl áll.

Információs kártya 12
A korai diagnózis fontossága

A ritka betegségek korai diagnózisa
- amennyiben a születést követõen
idõben megtörténik egy átfogó
genetikai tanácsadás kíséretében -,
valamint a születést megelõzõen
végzett diagnózis a veszélyeztetett
családokban nagyon hatékony
megelõzõ programot jelent.

Információs kártya 13
Az újszülöttek szûrésébõl
származó elõnyök –
esettanulmány

Phenylketonuria – kezelésének
hiánya visszafordíthatatlan értelmi
károsodáshoz vezet. Szigorú diétával
a betegség állapota kontrollálható. 
15000 születésbõl egyszer fordul elõ,
néhány EU-tagállamban gyakrabban.

Információs kártya 14
Az érzékenység és a
specifikusság fontossága

A szûrési módszernek érzékenynek
és specifikusnak kell lennie, azaz az
összes vagy közel az összes
betegségfajtát fel kell ismernie, és
minimalizálni kell a hibásan
pozitívnak minõsített eseteket.

Információs kártya 15
Hibás szûrési értékekre
vonatkozó példák

2007-ben az Amerikai Egyesült
Államokban körülbelül 3,5 millió
gyermeken végezték el a
jávorfaszörp betegség (ritka
betegség) szûrését. Közülük 1249
esetben jelentettek pozitív
eredményt, de a további vizsgálatok
során csak 18 gyermeknél erõsítették
meg a betegséget. A többi eredmény
hamis pozitív volt. A hamis pozitív
eredmények akkor születnek, ha
vizsgálati módszer túl érzékeny.

Információs kártya 16
Újszülöttek szûrése és a
hordozók

Az újszülöttek szûrési vizsgálatát
eredetileg a betegségben szenvedõk
kimutatására tervezték. A vizsgálatok
újabban képesek már a
betegségeket hordozókat is 
kimutatni (olyan személyek esetében, 
ahol a sérült génnél az egyik allél jelen 
van, de a 
betegség tünetei nem jelentkeznek).

Információs kártya 17
A cisztás fibrózis (CF)
betegség

A CF (cisztás fibrózis)
gyógyíthatatlan, de kezelhetõ
betegség. A betegség korai
felismerése és az újszülöttek szûrése
segít megelõzni a hosszú
diagnosztikai folyamatokat és a
kórházi felvételeket, és segítséget
nyújt a családtervezéshez. Azonban
szükség van a nem érintett
újszülöttekre is kiterjedõ szûrést
követõ kutatásra, és figyelembe kell
venni azt a tényt is, hogy a betegség
nem mutatható ki minden betegnél.

Információs kártya 18
Genetikai alapon történõ
diszkrimináció elleni törvény

Az Egyesült Államokban 2008-ban
aláírt GINA jogszabály tiltja a
genetikai adatok miatti
diszkriminációt az egészségbiztosítás
és a foglalkoztatottság
vonatkozásában, valamint
megakadályozza, hogy a biztosítók a
genetikai adatok alapján elutasítsák a
biztosítás megkötését.



Információs kártya 19
Nemzedékeken átívelõ
genetikai betegségek

A genetikai rendellenesség
örökölhetõ. A betegség
örökölhetõségének egyik általános
példája, amikor mindkét szülõ
hordozó, azaz nem betegek, de egy
vagy két gén mutációját hordozzák.
Annak, hogy beteg gyermekük
születik 25 százalék a valószínûsége.

Információs kártya 20
Az Egészségügyi
Világszervezet (WHO)
iránymutatása a szûrések
kiértékeléséhez

1) A betegség fontos
népegészségügyi probléma, és korán
felismerhetõ.
2) Megfelelõ vizsgálati módszer 
szükséges minden újszülött szûrésére.
3) Alkalmas kezelés és belegyezés 
szükséges arra vonatkozóan, hogy kit
kezeljenek.
4) A szûrések, diagnózisok és
kezelések gazdasági szempontból
legyenek egyensúlyban.

Információs kártya 21
Az újszülöttek szûrésének
EU-s jóváhagyási gyakorlata 

Tizenkét EU-tagállamban szükséges
az újszülöttek szûrõvizsgálatához az
elõzetes írásbeli beleegyezés. Négy
országban elegendõ a szóbeli
hozzájárulás. Három tagállamban
nincs érvényben joggyakorlat a
jóváhagyás kérésére vonatkozóan.

Információs kártya 22
Intézkedések a kisebbségek
védelme érdekében

Három EU-tagállam vezetett be
lépéseket az etnikai kisebbségek és
a szûrõvizsgálatok vonatkozásában.
(Például az Egyesült Királyságban
tolmácsot alkalmaznak, és a
szakemberek képzésénél figyelembe
veszik a kulturális különbségeket.)

Információs kártya 23
A helyes tanácsadás
fontossága

Az újszülöttkori szûrésen
betegséghordozóként diagnosztizált
családok körében egy évvel a
vizsgálatot követõen végzett
tanulmány szerint, az érintett
családok 15 százaléka bizonytalan
volt azt illetõen, hogy a hordozói
státusz jelenthet-e egészségügyi
problémákat.

Információs kártya 24
Az újszülöttkori szûrés
elérhetõsége

Számos ritka betegség esetében
pontos újszülöttkori szûrésre és
diagnosztizálásra van lehetõség, de
ezt nem végzik el rendszeresen
minden tagállamban (például a
cisztás fibrózis betegség esetében).

Információs kártya 25
Genetikai adatok és
adatvédelem

A Danish Council of Ethics (Dán
Etikai Tanács) a genetikai adatokat
egyedinek tekinti, mivel azok nem
csak egy adott személyrõl, hanem
annak rokonairól is információt
szolgáltatnak, valamint információt
nyújtanak az egyes személyekrõl és
a népességrõl egyaránt.

Információs kártya 26
A késedelmes diagnózis
következményei:

– több gyermek születik ugyanazzal a
betegséggel;
– nem megfelelõ családi támogatás;
– a beteg állapotának rosszabbodása
vagy halála;
– az egészségügyi rendszerbe
vetett bizalom elvesztése.

Információs kártya 27
A diagnózis megerõsítése

Egy pozitív eredménnyel járó
újszülöttkori vizsgálatot minden
esetben kötelezõ megerõsíteni. Néha
ez azelõtt is megtehetõ, hogy az elsõ
vizsgálat eredményét közölnék a
szülõkkel.



Információs kártya 28
Újszülöttek szûrése
Európában

A leggyakrabban vizsgált betegségek
a phenylketonuria (amely bár
kezelhetõ betegség, a kezelés hiánya
értelmi károsodást és agysérülést
eredményez) és a congenitalis
hypothyreosis (egy hormonhiányos
betegség, ahol a kezelés hiánya
növekedési elmaradottsághoz és
értelmi károsodáshoz vezet).

Információs kártya 29
Szûrési próba

Kísérleti tanulmányokat készítenek
annak eldöntése érdekében, hogy
egy új betegség bekerüljön-e a
szûrési programba, mielõtt azt
nemzeti szûrési programként
alkalmaznák.

 

   

   



Témakörkártya 1
Mikor fontos a diagnózis?

Néhányan azt képviselik, hogy a
súlyos betegségek diagnózisa már
magában is érték, mivel így
elkerülhetõek a szükségtelen járulékos
vizsgálatok. Mások úgy gondolják,
hogy ha az információ klinikai
szempontból nem hasznosítható,
akkor a diagnózis felesleges, sõt
kegyetlen.

Témakörkártya 2
Elõírható-e az újszülöttek
szûrése

A szûrések elvégzéséhez majdnem
minden EU-tagállamban elõzetes
hozzájárulás szükséges. Mégis
néhányan azt állíthatják, hogy a
vizsgálatokat ráerõltetik az
egyénekre, mivel gyakori, hogy az
orvosok nem adnak kielégítõ
magyarázatot...

Témakörkártya 3
Hol szabjuk meg a határt a
szûrésekben?

Amennyiben úgy döntünk, hogy
elvégezzük a vizsgálatot 1, 2, 5 vagy
10 betegségre vonatkozóan, hol
húzzuk meg a szûrések számában a
határt? Vizsgálat alá vessük-e mind a
6–7000 ritka betegséget?

Témakörkártya 4
Kötelezõvé tehetõ-e az
újszülöttek szûrése?

Kötelezõvé és ingyenessé tehetõ-e
az újszülöttek szûrése, ha a korai
diagnózis és kezelés biztosan az
újszülött egészségét szolgálja?

Témakörkártya 5
Megbélyegzés veszélye

Léteznek olyan etnikai kisebbségek,
ahol egy bizonyos gén magasabb
gyakorisággal fordul elõ (ilyen
például a Tay-Sachs-szindróma az
ashkenazi zsidó populációban).
Vajon problémát jelent ezekben a
népességekben a megbélyegzéstõl
való félelem?

Témakörkártya 6
Akkor is hasznos, ha még
nincs meg a gyógymód

Az újszülöttek szûrési vizsgálatait
akkor is érdemes elvégezni, ha olyan
genetikai betegségekre derítenek
fényt, amelyekre nincs hatékony
gyógymód? Az eredmények alapján
genetikai tanácsadás nyújtható a
jövõbeli terhességek és a gyermek
betegségével kapcsolatos ismeretek
tekintetében.

Témakörkártya 7
Jogos-e a betegség
elhallgatása vagy kötelezõ a
betegség felfedése?

Mi a fontosabb? Az egyén joga, hogy
megtudja-e, milyen genetikai
betegségben szenved, vagy mások,
a jövendõ leszármazottak, a család
és a társadalom egésze számára
ebbõl származó előny?

Témakörkártya 8
A tanácsadás fontossága

A vizsgálatok aggodalmat
okozhatnak. A megfelelõ tanácsadás
és a pontos információ létfontosságú.
Ha nem léteznek erõforrások a
tanácsadáshoz, érdemes-e folytatni a
népesség szûrését?

Témakörkártya 9
A nagyon ritka betegségek
komplikációi

Amikor a népességet egy rendkívül
ritka rendellenességre szûrik,
ráadásul egy nagyon speciális és
érzékeny módszerrel, számtalan
hamis pozitív eredmény születhet. Az
adott vizsgálatok határértékeinek
szûkítésével minimalizálni lehet a
hamis pozitív eredményeket.



Témakörkártya 10
Kénytelenek-e a családtagok
is megtudni?

Egy pozitív eredményû újszülöttkori
vizsgálat után az orvosnak erkölcsi
kötelessége-e elõzetes beleegyezés
nélkül közölni a gyermek
családtagjaival, hogy õket is érintheti
a betegség?

Témakörkártya 11
A vizsgálatok magas
költségvonzata

A kibõvített szûrési vizsgálatok vajon
kevés forrást vesznek el más értékes
közegészségügyi programoktól és
szükségletektõl?

Témakörkártya 12
Elterjednek-e az újszülöttek
szûrési vizsgálatai?

A szûrési vizsgálatok
kiterjesztésének elõfeltétele egy
olyan komplex infrastruktúra
megteremtése, mely a vizsgálatot,
tanácsadást, oktatást, kezelést és
utókövetést is támogatni képes. Ez
rengeteg idõbe kerül, mivel ezen
gyakorlatok még nem sok országban
vannak jelen.

Témakörkártya 13
Szûrési vizsgálatok csak a
kezelhetõ betegségekre

Néhányan úgy gondolják, hogy csak
a gyógyítható betegségek szûrése
egy olyan dogma, amely
tudatlansághoz és a kezelések
elérhetetlenségéhez vezet, mivel így
a betegségek csak a tünetek
megjelenésekor ismerhetõk fel, túl
késõn ahhoz, hogy hatékony
megelõzõ beavatkozásokat lehessen
végrehajtani.

Témakörkártya 14
Az adatvédelem fontossága

Mi a helyzet az adatvédelemmel az
újszülöttek szûrési adatainak
vonatkozásában? Gondoljunk az
adatok rendõrség,
biztosítótársaságok és munkáltatók
általi felhasználására.

Témakörkártya 15
A szûrések felülvizsgálatának
szükségessége

Az újszülöttek szûrési programjának
sikereivel és kudarcaival kapcsolatos
ismeretanyag folyamatosan bõvül.
Miért ne lenne fontos e programok
rendszeres áttekintése annak
érdekében, hogy azokat bõvítsék,
kizárják vagy módosítsák?

Témakörkártya 16
A szûrés és gazdasági
vonzatai

A genetikai betegségek szûrési
költségeinek kiszámításánál minden
betegnél figyelemmel kell lenni a
korai kezelés többletköltségeire,
valamint az élethosszig tartó
kezelések költségeire azoknál a
betegeknél, akik meghaltak volna a
szûrés hiányában.

Témakörkártya 17
A hasznok mérlegelése

Mint minden orvosi beavatkozás, az
újszülöttek szûrése is sokkal több
haszonnal jár, mint kárral.

Témakörkártya 18
A szûrések miatti túlkezelés

Azokban az esetekben, ahol a
betegség nem elég jól ismert és a
kezelés nem kellõen meghatározott,
a szûrések az adott
rendellenességek felesleges töblet
kezelését eredményezhetik.



Témakörkártya 19
A szûrési vizsgálatok hamis
eredményei

Gondoljunk azokra a szülõkre, akik
hamis megnyugtatást kaptak
gyermekük hamis negatív vizsgálati
eredményével kapcsolatban,
valamint azoknak a szülõknek az
aggodalmára, akiknek gyermeke
hamis pozitív eredményt kapott.

Témakörkártya 20
Bevándorlók szûrése

Vannak olyan tünetek, amelyek
bizonyos populációban gyakrabban
fordulnak elõ (például a
Smith-Lemli-Opitz szindróma
Lengyelországban). Ha az emberek
elköltöznek anyaországukból,
elõfordulhat, hogy kimaradnak ebből a
szûrésbõl. Gondoskodni kell-e ilyenkor
gyermekeik újszülöttkori szûrésérõl 
ezekre a kórokra is?

Témakörkártya 21
A kezelhető betegségben
szenvedõk elõnyei

Ha egy gyermek korán megtudja
genetikai adottságait, azt egyénisége
részévé teheti. Ha túl késõn fedik fel
elõtte, az megzavarhatja az énképét,
és nehezebben fogadja el a
helyzetét.

Témakörkártya 22
Miért utasítják el a szülõk
gyermekeik gyógyíthatatlan
betegségekre irányuló
szûrését?

Gondoljunk a rokonság
érintettségére, a gyógymód hiányára,
az életbiztosítás esetleges
elvesztésére, a pénzügyi terhekre,
valamint arra, hogy nem lehet a
megkapott ismeretet meg nem
történtté tenni.

Témakörkártya 23
A genetikai adatok felfedése
miatti komplikációk

Azok az emberek, akik felfedik
genetikai vizsgálatuk eredményeit az
életbiztosítójuk, bankjuk vagy
munkáltatójuk elõtt, azzal
szembesülhetnek, hogy
életbiztosításukat elutasítják, illetve
nem kapnak hitelt. A munkáltatók
elbocsáthatják ezeket a személyeket,
vagy nem alkalmazzák õket annak
érdekében, hogy elkerüljék az
alkalmazásukkal járó
kellemetlenségeket.

Témakörkártya 24
Önkéntesség az újszülöttek
szûrésében

A szülõk képviselik a gyermekük
érdekét, amennyiben elõzetesen
hozzájárultak az újszülöttkori
genetikai vizsgálatokhoz. A többi
szûréstõl eltérõen a döntést ilyenkor
nem a szûrésben érintett személy
hozza meg. Ez adja az újszülöttkori
szûrések erkölcsi dilemmáinak
sajátosságát.

   



Irányelvek: Sárga
kártya!

A sárga kártya használatával
segíthet, hogy a csoport az
irányelveknél maradjon.
Mutassa fel, ha úgy érzi,
hogy egy irányelvet
megsértenek, vagy ha nem
érti, hogy mi történik.
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Kihíváskártya

Mondja el a csoportnak,
hogy Ön szerint ki fizet
(erõforrások vagy
következmények
vonatkozásában) és milyen
módon.

Kihíváskártya

Ismertesse röviden
játékostársainak az Ön
véleménye szerinti hatásokat
a jövõ generációjára.

Kihíváskártya

Ön szerint a média
mindezekbõl mire irányítja
majd a figyelmet?

Kihíváskártya

Ön szerint ezek kockázattal
járnak? Gondoljon egy
kockázati tényezõre, és
mondja el a csoportnak,
majd kérdezzen meg két
másik játékost arról, hogy õk
milyen más kockázatra
gondolnak.

Kihíváskártya

Képzelje el, mit mondanának
a nagyszülei errõl a témáról!
Ossza meg a csoporttal.

Kihíváskártya

A csoport „udvarias” és a
beszélgetések során nem
érinti a témával kapcsolatos
„tabu” kérdéseket?
Amennyiben így van, kezdje
úgy a beszélgetést, hogy
„Még nem beszéltünk a...”.

Kihíváskártya

Van ez valamilyen hatással a
természetre nézve is?
Mondja el a csoportnak
véleményét.

Kihíváskártya

Fejezze ki a témával
kapcsolatban azokat az
érzéseit, amelyeket még nem
osztott meg a csoporttal.

Kihíváskártya

Húzzon egy történetkártyát.
A történetkártyán szereplõ
karaktert megszemélyesítve
mondja el a csoportnak a
témával kapcsolatos
nézeteit.



Kihíváskártya

Igazolható-e erre a kutatásra
elköltött pénz, figyelembe
véve az Európa és a fejlõdõ
országok egészségügyi
ellátásai közötti
egyenlõtlenségeket?

Kihíváskártya

Önnek mi a véleménye arról,
hogy az emberi szükségletek
fontosabbak az emberi
hanggal nem rendelkezõk, az
állatok és az embriók
szükségleteinél?

Kihíváskártya

„Maximáljuk az emberi
életet, és járjuk be a kutatás
minden területét a beteg
emberek segítése
érdekében?”

Ön egyetért ezzel az
állítással?

Kihíváskártya

Húzzon egy történetkártyát,
és válasszon egy, a sajátjától
eltérõ nézõpontot. Mondja el
a csoportnak, hogy az Ön
véleménye miben hasonló és
miben különbözõ a karakter
nézõpontjától.

Kihíváskártya

Találja ki, hogy az Öntõl
jobbra ülõ személy mit
gondol errõl a témáról.
Keressen egy érvet
véleményük támogatására.

Kihíváskártya

Találja ki, hogy az Öntõl
balra ülõ személy mit gondol
errõl a témáról. Játssza az
ördög ügyvédjét (ne értsen
egyet) nézõpontjaikkal.

Kihíváskártya

Húzzon egy történetkártyát
az Ön nézeteitõl távol álló
karakterrel. A karaktert
megszemélyesítve mondja el
röviden a csoportnak az
adott témával kapcsolatos
véleményét.

  



Történetkártya 1
Mary Jones

Háromhetes kislányomnál újszülöttkori
szrésen cisztás fibrózis betegséget
diagnosztizáltak. Addig a kislányom
nagyon vékony volt, súlygyarapodása
és növekedése messze elmaradt a
korcsoportjára jellemzõ értékekt ől.
Nem sokkal az után, hogy
hasnyálmirigy enzimeket kapott,
gyorsan fejldésnek indult. Úgy
érzem, hogy Hannah az újszülöttkori
szűrésnek köszönheti, hogy esélyt
kapott a túlélésre. Bár a cisztás fibrózis
jelenleg nem gyógyítható, mindent
megteszünk annak érdekében, hogy a
megfelelõ gyógymód megtalálásáig
Hannah egészséges életet élhessen, és
hálásak vagyunk, amiért ilyen korán
kiderült a betegsége.

Történetkártya 2
Liz Pizzey

Nick fiam hatéves volt, amikor egy
igen ritka anyagcsere betegséget
diagnosztizáltak nála. Immár közel
három évvel a halála után, a családom
még mindig e ritka betegség áldozata:
a gyermekünk elvesztése miatti
idegeskedésben tönkrement a
házasságom, és a kislányom képtelen
levizsgázni az öccse halála miatt érzett
gyász és az édesapja távozása miatt.
Ha Nicknél időben megtörtént volna a
betegség diagnosztizálása, esélyünk
lehetett volna egy más életre, mivel a
korai stádiumban felismert betegség
gyógyszerekkel kezelhet.

Történetkártya 3
Sonja Haarhuis

A fiam mindig imádott enni, és a
korához képest mindig túlsúlyosnak
számított. A rokonaink és barátaink
engem hibáztattak, hogy nem vigyázok
rá eléggé, és azt mondták, hogy ne
engedjem olyan sokat enni.
Megpróbáltam, de hiába, nem sikerült,
ezért lelkiismeret furdalásom volt.
Miután számtalan orvosnál jártunk, az
egyik orvos végül kiderítette, hogy a
fiam egy ritka anyagcsere betegségben
szenved. Ez okozta a túlsúlyt és az
evési problémát. Az orvos azt mondta,
ha a fiam betegsége korábban kiderült
volna egy kórházi szűrésen,
felkészülhettünk volna a betegséggel
járó következményekre, és
elkerülhettük volna a kellemetlen
kérdezősködéseket, és nem
hibáztattam volna magamat és a
gyermekemet. Bárcsak így lett volna...

Fehér kártya Fehér kártya Fehér kártya



Történetkártya 4
Spyros Nicolaou

A lányom Romániában született,
amikor a párommal ott töltöttük egy
éves tanulmányi évünket. Amikor
megszületett, az orvosok látták, hogy
nagyon gyenge, de azzal magyarázták,
hogy ez talán a hosszú és fárasztó
vajúdás következménye. Miután
hazaköltöztünk, a problémák tovább
folytatódtak. A kislányom vagy alig
evett, és nagyon lefogyott, vagy
megszállott módjára habzsolta magába
az ételt. Évekig jártunk különbözõ
orvosokhoz, amikor végül
diagnosztizálták nála a
Prader-Willi-szindrómát (PWS). Ha
otthon született volna, a születést
követõ vizsgálatokon ezt a betegséget
is kiszűrik, így megfelelően
tudtunk volna róla gondoskodni.

Történetkártya 5
Gordon Creek

Egy kisebb biztosítási cég tulajdonosa
vagyok. Hallottam arról, hogy az
újszülöttkori szűrések adatai esetleg
nyilvánossá válnak, és meg szeretném
tudni, hogy hozzáférhetünk-e az
adatokhoz. Az információ a 
kondícióink és áraink pontosításához 
szükséges. A biztosítás a kockázat 
megosztása alapján működik. 
Amennyiben a kockázati tényezõ 
bizonytalan, annak terheihez mindenki 
egyenlõ arányban  járul hozzá. 
Ha viszont ismert az adott
személyek genetikai rendellenessége,
az felárral járó magasabb kockázati
faktort jelenthet. A piac így működik;
a biztosítási szakma másképpen
életképtelen lenne. A genetikai
rendellenességben szenvedõ
emberektől tisztességtelen lenne, ha
eltitkolnák ezt az információt a
biztosítás megkötésekor.

Történetkártya 6
Janice Fortune

Hallottam, hogy az a betegség,
amelyben szenvedek, bekerül az
újszülöttek szűrési programjába.
Habár a betegségem jelenleg
gyógyíthatatlan, a szűréssel a szülők
olyan információhoz jutnak, amelynek
birtokában eldönthetik, hogy nem
vállalnak több gyermeket, nehogy azok
is betegek legyenek. Úgy érzem ez
olyan, mintha azt sugallnák felém,
hogy én csak egy sajnálatos hiba
vagyok – mert, ha a szüleim előre
ismerték volna a genetikai állapotomat,
megpróbálták volna megelőzni azt,
hogy megszülessek, és megelőzték
volna azt is, hogy hozzám hasonló
gyermekeik szülessenek.

Fehér kártya Fehér kártya Fehér kártya



Történetkártya 7
Francois Adjas

Amikor a lányunkat phenylketonuria
betegséggel diagnosztizálták, egy
orvos leült velünk, és megmutatta a
genetikai teszt eredményét, amelyen a
„rendellenes eredmény” megjelölés
szerepelt. Az orvos azt mondta, hogy
még nem találkozott hasonló esettel, és
nem tudott válaszolni a kérdéseinkre.
Később fogtuk csak fel, milyen
szerencsések voltunk, amiért a
betegséget ilyen korán
diagnosztizálták. Nagyon nehéz és
bizonytalansággal teli idõszakon
kellett átjutnunk, amíg egy olyan
orvost találtunk, aki el tudta
magyarázni a helyzetünket. A betegség
ismeretanyagának elsajátítása nem
elég, az orvosoknak fel kell készülniük
a kérdések megválaszolására is.

Történetkártya 8
Monica Rossi

Amikor a lányom megszületett,
elvégezték nála a jávorfaszörp
betegség szűrését. Ez egy olyan
betegség, amelynél a csecsemõ
egészségesnek látszik, ha azonban nem
kezelik a betegséget, az
agykárosodáshoz és végsõ esetben
halálhoz vezet. Beleegyeztem a
vizsgálatba, és néhány nap múlva
felhívott bennünket az orvos. Azt
mondta, valószínű, hogy a csecsemõ
jávorfaszörp betegségben szenved, és
további vizsgálatok szükségesek a
megerősítéséhez. A vizsgálatok
hetekig tartottak folyamatos orvoshoz
járással. Végül aztán kiderült, hogy a
lányom egészséges. Lelkileg teljesen
kimerültem. A nehéz szülés, majd
ennek a bizonytalanságokkal teli
időszaknak az átélése különösen
megterhelõ volt számomra és a
családom számára.

Fehér kártya Fehér kártya Fehér kártya
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Elvi álláspontok: Újszülöttek szûrése

Politikai álláspontok

1
A nemzeti egészségügyi szervezetek döntési körébe
tartozik, hogy bekerüljenek-e az újszülöttek szûrési
programjába bizonyos gyógyítható vagy
gyógyíthatatlan betegségek. Továbbá az EU vagy
egyéb független testület jóváhagyása nélkül
dönthetnek a genetikai adatokhoz való
hozzáférhetõségrõl.

2
A nemzeti egészségügyi szervezetek határozzák meg,
hogy mely betegségeket vonják be az újszülöttek
szûrési programjába, azonban egy független európai
testület koordinálja, illetve tanácsadási tevékenységgel
támogatja a nemzeti szûrési protokoll kialakítását.

3
Uniós jogszabályok biztosítják az újszülöttek egységes
szûrési programját súlyos, gyógyítható genetikai
betegségek esetén, illetve akkor, ha beigazolódik az
adatok orvosi hasznosíthatósága. A gyógyíthatatlan
betegségek szûrése független európai szervezet külön
engedélyéhez kötött. A genetikai adatok védelmérõl
egy független nemzeti testületnek kell gondoskodnia.

4
Az újszülöttek szûrési programjainak
engedélyeztetése, ellenõrzése és értékelése uniós
szinten valósul meg. Az elvégzett vizsgálatok
dokumentálásáról és a genetikai adatok védelmérõl
egy független uniós szervezetnek kell gondoskodnia.

Támogatja

Elfogadható

Nem elfogadható

Tartózkodik

1 2 3 4
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Elvi álláspontok: Újszülöttek szûrése
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Újszülöttek szûrése

A csecsemõkön a születést követõen különbözõ vizsgálatokat végeznek az egészségügyi
szakemberek. Az újszülöttek szûrése genetikai vizsgálatokból vagy a születési hibákat kimutató
általános rutin vizsgálatokból áll, mint például a születést követõ hetekben végzett hallásvizsgálat. A
vizsgálatok segítségével még a tünetek megjelenése elõtt kimutatható, ha egy csecsemõnél fennáll
valamely ritka, de súlyos betegség kockázata. A betegségek idõben történõ felismerésével a
gyermekek olyan kezelésben részesülhetnek, amellyel megelõzhetõ a betegség kialakulása vagy
csökkenthetõ a súlyossága. Az újszülöttek szûrésével egyéb információk is szerezhetõk, például a
szülõk és rokonok egészségi állapotáról és veszélyeztetettségi fokáról, és az orvosok pontosabban
megismerhetik a betegség körülményeit.

Habár néhány tudományos társaság felállította az újszülöttek szûrésének irányelveit, jelenleg
Európában a nemzeti hatóságok, a regionális hatóságok, sõt maguk a kórházak választják ki, milyen
szûréseket végeznek el. Ennek eredménye, hogy az EU tagállamaiban az újszülöttek szûrési
programja igencsak eltérõ. 

Az újszülöttek szûrésének témaköre felvet néhány fontos kérdést, például: mi a helyzet a szûrési
eredményekre vonatkozó adatvédelem tekintetében? Szükséges-e a vizsgálatok elvégzéséhez a
szülõk hozzájárulása? Valós probléma-e a megkülönböztetéstõl való félelem? Kiterjeszthetõ-e a
szûrési program a társadalom egészére, és milyen feltételek alapján válasszák ki a szûrésbe bevont
betegségek körét? Bekerüljenek-e a szûrési programba a gyógyíthatatlan betegségek?

Politikai álláspontok

1.A nemzeti egészségügyi szervezetek döntési körébe tartozik, hogy bekerüljenek-e az újszülöttek
 szûrési programjába bizonyos gyógyítható vagy gyógyíthatatlan betegségek. Továbbá az EU vagy

egyéb független testület jóváhagyása nélkül dönthetnek a genetikai adatokhoz való hozzáférhetõségrõl. 
2. A nemzeti egészségügyi szervezetek határozzák meg, hogy mely betegségeket vonják be az

újszülöttek szûrési programjába, azonban egy független európai testület koordinálja, illetve
tanácsadási tevékenységgel támogatja a nemzeti szûrési protokoll kialakítását. 

3. Uniós jogszabályok biztosítják az újszülöttek egységes szûrési programját súlyos, gyógyítható
genetikai betegségek esetén, illetve akkor, ha beigazolódik az adatok orvosi hasznosíthatósága.
A gyógyíthatatlan betegségek szûrése független európai szervezet külön engedélyéhez kötött. A
genetikai adatok védelmérõl egy független nemzeti testületnek kell gondoskodnia.

4. Az újszülöttek szûrési programjainak engedélyeztetése, ellenõrzése és értékelése uniós szinten
valósul meg. Az elvégzett vizsgálatok dokumentálásáról és a genetikai adatok védelmérõl egy
független uniós szervezetnek kell gondoskodnia.

A játék céljai

* Nyilvánítsa ki a véleményét
* Dolgozzon a közös csoportcélok eléréséért
* Hallassa hangját Európában
* Élvezze a vitát!

Történetkártya Információs kártya Információs kártya Témakörkártya

Témakörkártya Témakörkártya Kihíváskártya

Irányelvek 
Joga van a véleményéhez: mondja el, hogy mit gondol
de ne vigye túlzásba: ne csak mondja és mondja...

Értékelje élettapasztalatát

Tisztelje az embereket
hagyja, hogy befejezzék, mielõtt beszélni kezdene

Örüljön a változatosságnak
örüljön a meglepetésnek vagy a zavarnak, mert ezek új gondolatok vagy
érzések jelei

Keresse a közös nevezõt
a „de” a különbségeket hangsúlyozza; az „és” a hasonlóságokat

Három szakasz

1. Információ 
Fejtse ki a témáról alkotott személyes
véleményét, olvassa el és válassza ki
azokat a kártyákat , amelyek Ön szerint
a legfontosabbak. Helyezze a kártyákat
a játéktáblára, és olvassa fel hangosan
a többi játékosnak.

± 30 perc

2. Vita 
A többi játékossal együtt vitassák meg,
hogy mely témák azok, amelyet
mindannyian fontosnak éreznek.
Mindenki beszélhet. Helyezze a
kártyáit az asztalra, és mondja el az
érveit minden témához. 

± 30 perc

3. Közös csapatválasz 
Vitassák meg a csoport által
kiválasztott témákat és az érveket
tartalmazó kártyákat. Csoportszinten ki
tudnak alakítani olyan közös
megegyezést, amely a csoport elvi
álláspontját tükrözi? Alkothatnak új
közös elveket is, ha szeretnének.

± 20 perc

…plusz egy

4. Akció 
Nyissa meg a www.playdecide.eu honlapot:
• Töltse fel csoportja eredményeit a „Decide” (Döntsön) adatbázisba;
• Nézze meg, más európai országok mit gondolnak az adott
kérdésrõl;
• Olvasson még többet a témában;
• Töltsön le a barátaival vagy kollégáival játszható játékot;
• Tanulja meg, miket változtathat meg a Decide játék után.


