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SBHC-NRW e.V.; Germanenstr. 59, 53859 Niederkassel

Much Şehrinde SBHC Semineri 

25.10.2013 Cuma gününden 27.10.2013 Pazar gününe kadar Much/Rhein-Sieg-Kreis‘da
bulunan FIT-Hotel’de bir kez daha bir ebeveyn-çocuk semineri gerçekleştirildi. 

Geçen sene yapılan ve çok iyi geçen etkinliğe katılan birçok aile, bu seminerde tekrar 
görüşme olanağına sahip oldu.  

Bilhassa etkinliğin tümüne yansıyan bütünsel yaklaşım sayesinde tıp, tedavi ve 
psikososyal konularda fikir alışverişinin yanı sıra ilgili ailelerin kişisel görüş ve 
deneyimlerini paylaşabilmesi ön plandaydı. Organizatörler Gabriele ve Walter Bass 
tarafından ayarlanan eğitmen ve hemşirelerin sadece engelli çocuklarla değil, aynı 
zamanda onların “sağlıklı” kardeşleri ile de ilgilenmesi, etkinliğin bütünsel bir yaklaşımla 
gerçekleştirildiğinin altını çizdi. Bu şekilde ebeveynler, özellikle de hem anne hem baba, 
rahat bir şekilde hekim ve terapist sunumlarına katılıp birbirleriyle sohbet etme imkanı 
buldular.

Cumartesi günü „natur bewegt e.V.“ derneğinden Uli, tüm çocuklar için bir deneyimsel 
pedagoji programı sundu. Bu program gerek engelli çocuklar gerekse onların sağlıklı 
kardeşlerine yönelikti. Yüksek halatların asılı olduğu bahçede tırmanış sporunun temelleri 
gösterildi ve ormanda yapılan yürüyüş çocuklara yeni perspektifler kazandırdı ve eğlenceli 
bir şekilde hayvan, bitki ve ağaç türlerini tanıma olanağı sundu. Çocuklar Much’ta çaylak 
ve akbaba kuşlarını da gördü.  

Cumartesi ve Pazar günleri Dr. Urban Kiwit (Asklepios-Çocuk Kliniği St. Augustin), Doç. 
Dr. Reinhold Cremer (Çocuk Hastanesi Amsterdamer Str., Köln), Nadine Romberg, Köln
merkezli Firma PubliCare GmbH, Üro-Terapist Andrea Eigenbrod (Münster ve Hannover)
ve ayrıca bizzat organizatörler Gabi ve Walter Bass çifti tarafından yapılan sunumlarla 
ilgili ebeveynlere birçok yeni izlenim ve öneriler aktarıldı. Akşam rahat bir ortamda yapılan 
„şömine başı sohbetlerinde“ ise bunlar hakkında tekrar konuşma fırsatı sağlandı. Ayrıca 
Pazar günü öğle yemeğinden katılımcı grubun ayrılmasına kadar Sankt Augustin 
Nöroşirürji Başhekimi Doç. Dr. Martina Messing - Jünger ile güzel bir sohbet buluşması 
gerçekleşti.  
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İlgili çocukların birçoğu aynı yaşlarda olduklarından, sonraki etkinliklerde mesela mesane 
ve bağırsak yönetimi konusunun daha yoğun bir şekilde işlenebileceği belirginleşti. 
Çocukların kendi başlarına kateterizasyonu öğrenmeyi denemeleri ya da en azından 
öğrenmeye başlamaları buna bir örnek olabilir. Gerçekleştirdiğimiz etkinlikte tekerlekli 
sandalye kullanımı ile ilgili pratik öneriler verildi; örneğin merdiven basamaklarının 
aşılması veya eğimli yüzeylerde tekerlekli sandalye kullanımı gibi.  

Gerçekleştirilen tüm bu tedbirlerin ardında yatan hedef, ilgili çocuklara maksimum 
düzeyde bir bağımsızlık sağlamak. Tüm ilgili aileler de bu içgüdü ile hareket etmeli.  

FIT-Hotel’in sahip olduğu güzel ambiyansın yanı sıra iyi bir planlama ve hazırlık ve de 
katılan hekimler, terapistler ve Bass çiftinin gösterdiği angajman sayesinde bu hafta sonu 
büyük bir başarı oldu. Bu vesileyle Bass çiftine tüm katılımcılar adına teşekkür ediyor, 
seneye tekrar görüşmeyi diliyoruz. Henüz bu tür bir hafta sonu seminerine katılmamış ilgili 
ailelerin de ilgili çocukların esenliği açısından katılmalarını şiddetle tavsiye ediyoruz. Bu 
hafta sonu semineri AOK Rheinland/Hamburg ve Düsseldorf ile Troisdorf merkezli Walter-
Mundorf-Stiftung katkılarıyla ve Kolpingfamilie tarafından yapılan bir bağış ile 
gerçekleştirildi. İnternet sayfamız www.sbhc-nrw.de üzerinden ayrıntılı bilgiye ulaşabilir, 
etkinliklere kaydınızı e-posta yoluyla info@fsbh.de adresine iletebilirsiniz.

Stephan Käufer, Bonn, 1 Kasım 2013 


