
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 jellemzõi

A ritka betegségek általában súlyos,
krónikus, gyakran leépüléssel járó és
életveszélyes állapotok. Gyakran
gyógyíthatatlanok, korlátozzák a
beteg cselekvõképességét,
kezelésük nehéz és súlyos lelki
megterheléssel járnak.
Következményeik nagyon összetett
képet mutatnak.

Információs kártya 2
A diagnózisok betegekre
gyakorolt hatása

A ritka betegségek diagnózisa a
betegek számára gyakran
traumatikus és lelkileg megterhelõ,
mivel az egészségügyi rendszer sok
esetben nem rendelkezik sem
információval, sem gyógymóddal,
sem pedig a segítségnyújtás
lehetõségével.

Információs kártya 3
Betegség penetrációja

Ez az érték megmutatja, hogy egy
ritka betegségre hajlamosító
génmutációt hordozó személyben
mekkora a betegség tényleges
kialakulásának a valószínûsége. Az
alacsony penetráció a betegség
kialakulásának kis kockázatát jelenti.

Információs kártya 4
A betegség kifejlõdése

Nehéz elõre megjósolni, hogy a
betegség egy adott genetikai
állomány alapján milyen formában
mutatkozik meg. A betegség
kifejlõdését befolyásolhatja az
életkor, a környezeti hatások és más
tényezõk.

Információs kártya 5
Egy genetikai betegség
diagnózisa az egész családra
hatással van

Ha a diagnózis egy genetikai
betegséget igazol, az a beteg egész
családját érinti.

Információs kártya 6
Egy nem genetikai eredetû
betegség diagnózisa is az egész
családra hatással van

A nem genetikai eredetû ritka
betegségek diagnózisa is hatással
van a beteg családjára, hiszen a
családtagoknak egy, a beteget segítõ
új életmódot kell kialakítaniuk.

Információs kártya 7
Mit jelent a diagnosztikai
teszt?

A betegségek diagnózisát a speciális
állapot azonosítására vagy
kizárására szolgáló tesztekkel
igazolják. A diagnosztikai teszteket
gyakran arra használják, hogy
igazolják a fizikális jelek és tünetek
alapján felállított gyanút.

Információs kártya 8
A genetikai tesztek korlátozott
számú betegség kimutatására
alkalmazhatók

A genetikai teszteket a születés elõtt
vagy bármikor egy ember élete során
el lehet végezni, de nem alkalmasak
minden gén és genetikai állapot
kimutatására.

Információs kártya 9
A diagnosztikai tesztek
következményei

A diagnosztikai tesztek eredményei
befolyásolhatják egy személy
választását az egészségügyi ellátási
formák közül, a betegséghez való
hozzáállást és a családtervezést,
még abban az esetben is, ha a
betegség soha nem fejlõdik ki az
egyénben.



Információs kártya 10
Monogénes és poligénes
betegségek

A genetikai betegség lehet egyetlen
hibás gén következménye –
monogénes – (pl. cisztás fibrózis)
vagy több hibás gén is okozhatja –
poligénes – (pl. autizmus, rák). A
genetikai tesztek általában a
monogénes betegségek kimutatására
alkalmasak, bár e téren lehetnek
változások.

Információs kártya 11
Génmutációk és
kromoszómális sérülések

A genetikai betegségek okozói
lehetnek gén- vagy kromoszóma-
(számos gént tartalmazó rendezett
DNS-struktúra) rendellenességek,
Ilyen például a 21-es kromoszóma
triszómiájának kórképe. A genetikai
tesztek elsõsorban azokra a
betegségekre derítenek fényt,
amelyeket egyetlen gén okoz.

Információs kártya 12
Speciális laboratóriumok
használata

Mivel a genetikai rendellenességek
többsége ritka, a genetikai
vizsgálatokat gyakran kizárólag csak
speciális laboratóriumokban lehet
elvégezni.

Információs kártya 13
Otthon is elvégezhetõ
vizsgálatok

Számos teszt, például HIV-teszt,
terhességi teszt, illetve a nem
egészséggel kapcsolatos tesztek
(apasági vagy genealógiai tesztek)
rendelkezésre állnak otthon is
elvégezhetõ formában. A különbözõ
tesztek receptkötelessége változó.

Információs kártya 14
A vizsgálatok
hozzáférhetõsége

Néhány EU-tagállamban a genetikai
vizsgálatok kereskedelmi
szolgáltatásként is hozzáférhetõk.
Bizonyos vizsgálatokat csak
orvosokon, másokat akár
gyógyszerészeken keresztül lehet
beszerezni, és vannak, amik
közvetlenül a vásárlókhoz jutnak el
(pl. az interneten keresztül).

Információs kártya 15
A jelenleg rendelkezésre álló
vizsgálatok száma

Nincs minden egyes ritka betegség
kimutatására alkalmas genetikai
teszt. Jelenleg több mint 1300 kór
kimutatása lehetséges a klinikailag
rendelkezésre álló genetikai tesztek
révén, több száz tesztet kutatásban
használnak, és még továbbiak
tartanak a fejlesztési fázisban

Információs kártya 16
A ritka betegségek eredete

A ritka betegségek 80 százaléka
genetikai eredetû. Vagy öröklöttek (a
szülõktõl átörökítettek) vagy spontán
alakultak ki (nem a szülõktõl
átörökítettek, bár a betegség
hatással lehet a génekre). Már a
fogamzáskor vagy a magzat
fejlõdése során kialakulnak, és
közvetlenül a megszületés után
kimutathatók.

Információs kártya 17
Genetikai vizsgálatok és
tanácsadás

Mivel a genetikai vizsgálatok gyakran
etikai és lelki problémákat hoznak
felszínre, a vizsgálatokat gyakran
kíséri genetikai tanácsadás.

Információs kártya 18
Mit jelent a genetikai
tanácsadás?

A genetikai tanácsadás egy
kommunikációs folyamat, amely a
családban elõforduló lehetséges
genetikai rendellenesség tényével
vagy kockázatával és ennek
következményeivel foglalkozik.



Információs kártya 19
A genetikai tanácsadás elemei

A tanácsadó segítséget nyújt a
személy vagy család részére az
alábbiak megértésében:
– orvosi tényadatok;
– rokonságot érintõ kockázat;
– kezelés lehetõségei;
– következõ lépések;
– a rendellenességhez való legjobb
alkalmazkodás, és a betegség újra
megjelenésének kockázata.

Információs kártya 20
Vizsgálatot megelõzõ
genetikai tanácsadás

Az alábbiak magyarázatát, illetve
kiértékelését foglalja magába:
– a beteg elvárásait;
– a vizsgálattal járó elõnyöket a
vizsgálat elmaradásával szemben;
– a vizsgálati módszert;
– a teszt pontosságát;
– a teszt pozitív eredményének
esélyét;
– a felmerülõ többletköltségeket;
– a vizsgálati eredmények
ismertetésére vonatkozó tervet

Információs kártya 21
Vizsgálatot követõ genetikai
tanácsadás

Az alábbiakból áll:
– a teszt, a betegség és
következményeinek magyarázata;
– a rokonság tájékoztatására
vonatkozó terv;
– a személyre és a családra
vonatkozó következmények
ismertetése;
– utókövetés pszichológus és
betegjogi szervezetek bevonásával;
– a vizsgálati eredmények
összefoglalása és információk a
tágabb család tájékoztatásához.

Információs kártya 22
A genetikai tanácsadás és az
emberi jogok

Az Európa Tanács- az emberi
jogokról és a biomedicináról szóló
egyezményének a 12. cikke
megköveteli a genetikai vizsgálatokat
megelõzõ megfelelõ genetikai
tanácsadást.

Információs kártya 23
Genetikai tanácsadás
Európában

A legtöbb tagállam nem rendelkezik
genetikai tanácsadásra vonatkozó
specifikus jogi rendelkezésekkel. Ez
alól kivétel Ausztria, Franciaország,
Németország, Norvégia, Portugália
és Svájc.

Információs kártya 24
Genetikai adatok és a
titoktartás

A Dán Etikai Tanács a genetikai
adatokat különlegesnek tekinti, mivel
azok nemcsak egy adott személyrõl,
hanem annak rokonairól is adatokat
szolgáltatnak. Emellett információt
nyújtanak egyrészt a személyrõl,
másrészt pedig a népesség
csoportokról.

   



Témakörkártya 1
Vajon elegendõ egy
konzultáció?

Vajon a betegek és családjaik
képesek egyetlen konzultáció során
megérteni az összes információt és
azok következményeit?

Témakörkártya 2
Széleskörû információigény a
tanácsadásban

Vajon nem lenne-e célravezetõ, ha a
betegeket és családjaikat közvetlenül
a betegségükre kijelölt betegjogi
szervezetekhez irányítanák?
Amennyiben nincs ilyen szervezet,
nem lehetne-e legalább egy
információs segélyvonal?

Témakörkártya 3
A diagnózis és a családtagok

A betegeknek tudniuk kell: milyen
hatással van a diagnózis a
családtagjaikra, és hogy ezt hogyan
hozzák a tudomásukra.

Témakörkártya 4
A családtagok érintettsége

A diagnosztizált gyermek testvérei
szintén súlyosan érintettek lehetnek,
de a betegségrõl felvilágosítást
nyújtó szakemberek errõl a fontos
információról gyakran nem adnak
tájékoztatást.

Témakörkártya 5
A genetikai tanácsadás
idõigényes

Sok diagnosztizált beteg vagy
családtagjaik elõször elutasítják a
kapott eredményt.

Témakörkártya 6
Hol kerüljön sor a diagnózis
ismertetésére?

Még mindig elõfordulnak olyan
esetek, hogy a betegek a kórház
folyosóján vagy telefonon keresztül
értesülnek a diagnózisról. Vajon ez
elfogadható?

Témakörkártya 7
Késõi diagnózisok

Sok beteg és családja gyakran
éveket töltenek el tüneteik okának
kiderítésével mire végre megkapják a
helyes diagnózist.

Témakörkártya 8
Szülõi bûntudat

A diagnózis során sok szülõ érzi
magát bûnösnek, amiért nem vette
észre korábban a betegséget. A
szülõk gyakran éreznek bûntudatot
hibás génjeik átörökítése miatt is.

Témakörkártya 9
Az irányelvek nem elegendõek

Az irányelvek és elõírások létezése
nem feltétlenül jelenti azt, hogy a
genetikai tanácsadás a gyakorlatban
jól szervezett módon mûködik.



Témakörkártya 10
Hogy hasznossá váljon,
elõször meg kell érteni

Mi értelme a genetikai tesztek
kutatására, fejlesztésére és
szállítására költeni, ha maguk a
betegek nem értik ezek jelentõségét?

Témakörkártya 11
A diagnózisról tájékoztató
személy kiválasztása

Vajon, a betegeknek kellene
kiválasztani, hogy ki közölje velük a
diagnózist az alapján, hogy kiben
bíznak a legjobban?

Témakörkártya 12
Fontos a genetikai adatok
védelme

Egy személy DNS-ére sokan úgy
tekintenek, mint lényük egy
megváltoztathatatlan részére, amely
hatással van a családra, a család
jövõjére.

Témakörkártya 13
A genetikai adatok felfedése
miatti komplikációk

Azok az emberek, akik felfedik
genetikai vizsgálatuk eredményét az
életbiztosításukat kezelõ társaság
elõtt, azzal szembesülhetnek, hogy
életbiztosításukat elutasítják vagy
kötvényeiket törlik.

Témakörkártya 14
A tudáshoz való jog

Egy ritka betegség kezelésére akár
létezik gyógymód, akár nem, a
betegek joga, hogy tudjanak róla, mi
történik velük.

Témakörkártya 15
A „nem tudás” választása

Ahogy néhányan azt választják, hogy
tudni szeretnék, hogy érintettek-e egy
ritka betegségben, néhányan inkább
a „tudatlanságot” választják

Témakörkártya 16
A diszkriminációtól való
félelem

Vajon diszkrimináció áldozatává
válik-e az a beteg, aki annak
ellenére, hogy genetikai betegségre
utaló tünetei vannak, nem kívánja
alávetni magát a genetikai
kivizsgálásának?

Témakörkártya 17
A genetikai tanácsadás
költséges

Egy genetikai tanácsadási
szolgáltatás magába foglalja a
vizsgálat elõtti és utáni genetikai
tanácsadást, a tájékozottságon
alapuló beleegyezést, a teszt
értelmezését, valamint az utókövetõ
orvosi és pszichológiai
szolgáltatásokat, amelyek mind
pénzügyi és humán erõforrásokat
igényelnek...

Témakörkártya 18
A helyes értelmezés
fontossága

Vajon a diagnózisokat nem az érintett
személy által érthetõen, anyanyelvén
kellene átadni (pl. bevándorlók 
esetén)?



Témakörkártya 19
Kötelezõ vagy sem?

A genetikai tanácsadást nem lehet
kötelezõvé tenni, mint ahogy a többi
orvosi beavatkozást sem...

Témakörkártya 20
A genetikai tanácsadás
visszautasítása

Ha egy személy genetikai
tanácsadás nélkül kívánja magát egy
genetikai vizsgálatnak alávetni, a
vizsgálatot elrendelõ orvosnak akkor
is kötelessége elmagyarázni az
orvosi tényadatokat és a lehetséges
következményeket.

Témakörkártya 21
A döntéshozatalba való
bevonás

Abban az esetben, ha gyermek, vagy
ha tudatos beleegyezés
meghozatalára képtelen személy
genetikai vizsgálatára kerül sor, a
genetikai tanácsadásba és a
döntéshozatali folyamatba õket is be
kell vonni a képességeiknek
megfelelõen.

Témakörkártya 22
A tanácsadás mulasztásának
velejárói

Amennyiben a genetikai tesztek
eredményei tanácsadás nélkül is
hozzáférhetõk, a rosszul vélelmezett
egészségügyi információk
késleltethetik a helyes gyógymód
megtalálását, esetleg szükségtelen
gyógykezeléshez vezethetnek.

Témakörkártya 23
Mennyi legyen az írott
információ?

A beteg részére át kell adni a teszt
eredményeinek és a tanácsadás
során átbeszélt témaköröknek az
írásbeli összefoglalóját.

Témakörkártya 24
A genetikai vizsgálat során
feltárt adatok

Egy genetikai vizsgálattal nem lehet
minden betegséget egyértelmûen
kimutatni. Néhány betegséget több
gén többszöri mutációja válthat ki,
amelyeket egyetlen teszttel nehéz
kimutatni.

   



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
Jean Brown

Jeannak hívnak és 7 éves vagyok. A
testvéremnél, aki 10 éves, most
diagnosztizálták a Marfan-szindróma
nevû betegséget. Anyukám azt
mondta, hogy ez egy ritka betegség,
ami a testvérem szívét és mozgását
érinti. Mindig is láttuk, hogy magas és
vékony, de most anyukám azt mondja,
hogy nem szabad nehezet emelnie, és
nem sportolhat velünk, ha
megütheti magát, mint a például a
fociban. Most akkor kivel fogok
játszani? Dühös rám vajon, amiért
mindig is tréfát űztem a hosszú
lábaiból? Hogy kapta el a betegséget?
Én is elkapom? Bárcsak valaki
elmagyarázná, mi is történik.

Történetkártya 2
Olivia Drioli

Ma is pontosan emlékszem arra a
napra, amikor a lányomat
Pelizaeus-Merzbacher betegséggel
diagnosztizálták. Ez egy genetikai
rendellenesség, amely akaratlan
szemmozgással, csökkent testkontrollal
és megkésett értelmi fejlődéssel jár.
Láttam, ahogy mozog az orvos szája,
és néhány szót meg is értettem:
„nisztagmus”…. „értelmi
visszamaradottság”, de semmi sem
jutott el a tudatomig. Nem fogtam fel
semmit abból, amit az orvos mondott.
Először sokkot kaptam, majd mindent
kétségbe vontam. Miért pont én? Ez
tényleg megtörténik velem? Sok időbe
telt, mire feldolgoztam a tragikus hírt,
és beszélni tudtam az orvossal a
továbbiakról.

Történetkártya 3
Zsofia Fuisz

A fiamat 15 évvel ezelőtt
Duchenne-féle izomsorvadással
diagnosztizálták. Ez egy olyan
ideg-izom rendellenesség, amely
mozgáskorlátozottsággal jár, és akár
teljes bénuláshoz majd halálhoz vezet.
A mai napig kínzó lelkiismeret
furdalás gyötör, amiért a diagnózisa
előtt többször is rárivalltam: „Menj
gyorsabban, menj fel a lépcsőn,
koncentrálj...” Öt éves korában a
legtöbb barátja már szaladgált és
játszott. Fogalmam sem volt róla, hogy
nehézkes mozgását a betegsége okozta.
Bárcsak előbb tudtam volna, hogy
minden a betegsége miatt volt.

Fehér kártya Fehér kártya Fehér kártya



Történetkártya 4
Andreas Andreou

Egy kórház igazgatója vagyok. A
költségvetésünk jelenleg igencsak
korlátozott, nincs elegendõ pénzünk
genetikai tanácsadó alkalmazására. A
diagnosztikai eredményeket jelenleg
egy orvos és egy pszichológus közli a
betegekkel annak érdekében, hogy
átfogóan, orvosi és érzelmi
szempontból is megvitassák az új
diagnózist. Úgy hiszem, ezek a
szakemberek nagyszerűen képzettek,
és színvonalas munkával el tudják
végezni a tanácsadási teendőket is.

Történetkártya 5
Asger Larsen

A dán Egészségügyi Minisztérium
feladatának része annak eldöntése,
hogy az egészségügyi rendszerünkben
mely genetikai vizsgálat legyen
hozzáférhetõ és megtérítendõ.
Mostanáig csak a gyógyítható
betegségekre biztosítottunk
vizsgálatokat. Belátjuk azonban, hogy
a betegek azért szeretnének tudni a
genetikai rendellenesség miatt fennálló
betegségükről – még ha
gyógyíthatatlan is –, mert azzal
javíthatnának életminőségükön. Ha a
betegség genetikai eredetű, az a
családban másokat is érinthet. A
lehetséges gyógymódok kidolgozása
érdekében és népegészségügyi
szempontból is hasznos a ritka
betegségekben szenvedõ személyek
beazonosítása. Mindezen
szempontokat figyelembe véve vajon
hogyan lehet mérlegelni, melyik
diagnózis tesztelését támogassuk?

Történetkártya 6
Patrick Vermeire

Nem sokkal azután, hogy Angliába
költöztem, megszületett második
kislányom. Az újszülött kori szűrésen
derült ki, hogy ritka betegsége van. Az
orvos elmagyarázta, hogy a másik
lányom is hordozhatja a gént, és
érdemes lenne egy vizsgálatnak
alávetni, hogy kiderüljön. Amikor ezt
meghallottam, szerettem volna a
vizsgálatot azonnal megejteni. Az
orvos azt javasolta, hogy először egy
genetikai tanácsadóval beszéljek.
Megtettem, és a tanácsadó
elmagyarázta mik az előnyei és
hátrányai gyermekem azonnali
vizsgálatának szemben azzal, ha
várunk, míg saját maga dönthet a
tesztről. Ez tényleg sokat segített, és
úgy döntöttem, hagyom, hogy a
lányom válasszon, ha majd idősebb
lesz.

Fehér kártya Fehér kártya Fehér kártya



Történetkártya 7
Joerg Englert

Az apámat 54 éves korában
Birt-Hogg-Dubé szindrómával
diagnosztizálták, ami egy olyan ritka
rendellenesség, ami a bőrt és a tüdőt
érinti, és megnöveli bizonyos típusú
daganatok kockázatát. Még mindig
bizonytalanok vagyunk, hogy a
betegsége az örökölt vagy a spontán
kialakulású típusba tartozik-e, így azt
sem tudjuk átörökíthetõ-e más
családtagokra. Bár még csak 22 éves
vagyok, nem tudom, hogy alá kéne-e
vetnem magam egy tesztnek. Tényleg
tudni akarom, hogy genetikai
mutációval rendelkezem? Még ha így
is lenne, a tünetek a mutáns génnel
rendelkezõ emberek csupán kis
százalékánál jelentkeznek...

Történetkártya 8
Tom Brennan

Tom vagyok, és 48 éves.
Családi kórtörténetükben a rák gyakran
feltűnik. Közeledvén az 50-es
éveimhez, el kezdtem rákkal
kapcsolatos információk után kutatni
az interneten, és rátaláltam egy
prosztatarák tesztre, amely otthon is
elvégezhető. Megrendeltem. Az
eredmény riasztó volt, elkeseredtem.
Siettem az orvoshoz, aki elmagyarázta,
hogy a helyzet nem olyan súlyos, mint
azt gondoltam. Elmagyarázta a teszt
valószínűségének és pontosságának
jellemzőit, és további teszteket adott,
hogy végezzem el. Így tudtam meg,
hogy a helyzetem nem is olyan vészes.
Megkönnyebbültem, de még mindig a
nyugtalanító élmény hatása alatt
vagyok.

Fehér kártya Fehér kártya Fehér kártya
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Elvi álláspontok: Genetikai tanácsadás

Politikai álláspontok

1
A betegek bármely vizsgálatra küldhetnek mintákat a
laboratóriumba, és a tesztek eredményeit a kívánt
formában kaphatják kézhez. Nincs szükség
szabályozásra.

2
Nemzeti elõírások szabályozzák, hogy milyen tesztek 
legyenek elérhetõkek és ezeket milyen diagnózis 
céljából lehet elvégezni. Viszont a beteg maga dönti el, 
hogy mikor és hogyan kívánja, hogy a teszteket 
elvégezzék, és kitõl akarja a diagnózist megtudni.

3
Nemzeti elõírások szabályozzák, hogy milyen tesztek 
legyenek elérhetőek és ezeket milyen diagnózis céljából
lehet elvégezni. A betegeket a vizsgálati eredményekrõl
szakképzett egészségügyi szakemberek tájékoztatják.
 4
Európai elõírások szabályozzák, hogy milyen tesztek
legyenek elérhetőek és ezeket milyen diagnózis céljából 
lehet elvégezni. Kizárólag az Egységes Európai 
Irányelvek alapján képesített genetikai tanácsadók 
ismertethetik a vizsgálati eredményeket a betegekkel.

Támogatja

Elfogadható
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Genetikai tanácsadás

A diagnózis kézhezvétele a betegek és családjaik életében érzelmileg is megterhelõ változásokat hoz.
A vizsgálatokat – legyen szó akár genetikai, akár más jellegû diagnosztikai vizsgálatokról – különbözõ
személyek végzik, az eredményeket pedig különbözõ háttérrel és tapasztalattal rendelkezõ
szakemberek ismertetik. Sokféle megközelítés létezhet attól függõen, hogy mi a célja a diagnosztikai
vizsgálatnak, melyik a diagnózis ismertetésének a lehetõ legjobb gyakorlata, melyek azok a pontos
információk, amiket a beteg és családja számára nyújtani kell, vagy ki az a szakember, aki az
információ átadásáért felelõs.
A vizsgálati eredmények közlésének körülményei jelentõs hatással lehetnek a betegség tényének
elfogadására, illetve a késõbbi döntések meghozatalára, amelyek hatással vannak a beteg ellátására
is. 
Európa-szerte nincs általános gyakorlat arra vonatkozóan, hogy milyen vizsgálatokat végezzenek el,
illetve hogy hogyan közöljék a betegekkel a diagnosztikai vizsgálatok eredményeit. Sok országban a
genetikai tanácsadást nem tekintik önálló szakmaként.

Politikai álláspontok

1. A betegek bármely vizsgálatra küldhetnek mintákat a laboratóriumba, és a tesztek eredményeit
a kívánt formában kaphatják kézhez. Nincs szükség szabályozásra.

2. Nemzeti elõírások szabályozzák, hogy milyen tesztek legyenek elérhetõek és ezeket milyen 
diagnózis céljából lehet elvégezni. Viszont a beteg maga dönti el, hogy mikor és hogyan kívánja,
hogy a teszteket elvégezzék, és kitõl akarja a diagnózist megtudni. 

3. Nemzeti elõírások szabályozzák, hogy milyen tesztek legyenek elérhetőek és ezeket milyen
diagnózis céljából lehet elvégezni. A betegeket a vizsgálati eredményekrõl szakképzett 
egészségügyi szakemberek tájékoztatják. 

4. Európai elõírások szabályozzák, hogy milyen tesztek legyenek elérhetőek és ezeket milyen 
diagnózis céljából lehet elvégezni. Kizárólag az Egységes Európai Irányelvek alapján képesített 
genetikai tanácsadók ismertethetik a vizsgálati eredményeket a betegekkel.

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.


