Beszámoló a kínai delegáció látogatásáról
2019. június 2-án
Shanghajból, a Tizedik
Népi Kórházból érkezett
egy 5 fős delegáció az
Országos
Orvosi
Rehabilitációs Intézetbe.
A küldött bizottság tagja
volt a kínai kórház
igazgató asszonya, 3
különböző
kórházi
osztály vezető főorvosa
és
egy
szociális
munkása, aki egyben a
zeneterapeuta
is. A
delegáció
hozott
magával egy tolmácsot,
aki magyarról, angolról
és kínairól is tökéletesen fordított. Ez a kapcsolatfelvétel egy müncheni zeneterápiás
professzor, Dr. Wolfgang Mastnak tevékenységének volt köszönhető, aki korábban
már az intézetünkbe látogatott és aki jelenleg a shanghaji zeneterápiás képzés
kidolgozásán munkálkodik.
A delegéció első körben Bálint Évától egy angol nyelvű előadást hallhatott az
intézetünkről, majd körbejárta a központi terápiás egységeket, az ergoterápiát, a
hidroterápiát és a sportterápiát. A küldöttek különösen érdeklődtek az intézetünk
zeneterápiás működése iránt, így betekintést kaphattak az Agysérültek Rehabilitációs
Osztályának Korai Részlegén zajló zeneterápiás munkába. Ennek keretében
megtekintettek egy zeneterápiás ingerterápiát egy minimál tudatú beteggel.
Ebéd után Fekete Zsófia angol nyelvű előadását hallgatta meg a shanghaji
delegáció az intézetünkben folyó zeneterápiáról. A továbbiakban Dr. Dénes Zoltán
PhD orvos igazgatónak a delegáció tagjai előadást tartottak a shanghaji zeneterápiás
tevékenységről. Külön érdekes volt, hogy a kínai kórházban zajlik Kodály-módszerrel
történő zeneterápia és tai-chi zeneterápia is. A kínai delegáció kezdeményezte, hogy
történjen egy írásban rögzített megegyezési megállapodás a két kórház között,
melynek keretében további közös kutatások zajlanának, azonban ez egyelőre nem
történt meg. Ennek ellenére a kínaiak továbbra is nyitottak egy együttműködési
megállapodás aláírására.
A nap lezárásaként Oláh Vilmos 16 éves fiatal gitárművész koncertet adott a
Nagy Előadó teremben, melyet a betegekkel együtt a kínai delegáció is meghallgatott.
Így a zene szárnyain a verbális akadályokon túllépve, kínaiak és magyarok, betegek,
hozzátartozók és terapeuták számára egyaránt tartalmas mondanivalót hordozott a
klasszikus és jazz művekből álló gitármuzsika.
Köszönjük mindenkinek a látogatás lebonyolításában történt támogatását,
segítségét!
2019. július 5.
Fekete Zsófia, Eckhardt Fanni és Cselenák Zsolt

