Kedves Olvasóink!
Örömmel jelentjük, hogy ezentúl az SMs
üzenet mellékleteként közzétesszük a Magyar
Sclerosis Multiplexes Betegek Egyesületének híreit is,
azzal a szándékkal, hogy összeállításunk segítségével
még több hasznos, érdekes és mindennapjaikat megkönnyítõ információhoz juttassuk önöket.
Felhívjuk figyelmüket mostani lapszámunk különösen izgalmas, sorozatindító cikkére, amelynek témája a
grafológia. Mi is ez a tudomány? A lexikonból megtudhatjuk, hogy a grafológia (íráselemzés) az ember személyiségének kézírásból való megismerésével foglalkozik.De hogyan mûködik? Az emberre cselekvéseinek
összessége a jellemzõ, így képtelen lenne olyasmit tenni, ami nem a sajátja, nem belõle fakad.Más szavakkal: a
pszichikum megjelenik az ember mozgásában,mozdulataiban még a legegyszerûbb reakció esetén is.
Az iskolában tanult írástól igen hamar elszakadunk,
írásunk egyre változik, mindenki beleépíti saját személyiségét, képességeit, tulajdonságait, s ezzel teszi azt
egyedivé. Ezért változik az írás korról korra. Bár a kéz

mozgatja a tollat, valójában az agy irányítja, kontrollálja
ezt a mozgást. A kézírás tehát tulajdonképpen „agyírás”,
amely valójában lenyomata, jelképe az egész személyiségnek, az alkati és lelki átalakulások pillanatnyi képeként kell szemlélni, mint egy mozgófilm egyes képkockáit. Ezért az adott írás az író pillanatnyi hangulatát, lelki és fizikai állapotát is tükrözi.
A grafológus egy-egy elemzés során sokszor olyan
gyermekkori, lelki sérülések hátterét ismerheti fel,
amelynek feltárása magát a prevenciót,a megelõzés lehetõségét hordozza magában. Ezért javasoljuk önöknek, legyenek kíváncsiak és bátrak: ha valakit érdekel,
mi rejlik papírra vetett sorai között, küldje el saját kézírását. Kérjük, ebben az esetben vegyék figyelembe a
cikkben részletezett kritériumokat. Ha a szerencsés kiválasztott vállalja a nyilvánosságot, akkor kézírását grafológusunk következõ számunkban elemezni fogja.
Olvasással töltött kellemes perceket, jó egészséget
kívánunk, várjuk megtisztelõ leveleiket!
Üdvözlettel: Grenitzer Judit, szerkesztõ

Nyári lúd
Az egyetlen hazánkban fészkelõ lúdfaj, a házi libafajták õse, hossza 76-89 cm, a gúnárok nagyobbak, mint
a tojók. Európában Izlandon, az északi tengerpartok közelében, ezenkívül a középsõ és délkeleti tájak számára alkalmas élõhelyein fészkelnek. Vonuló, a Földközi-tenger medencéjében telel.Tavasszal februárban
érkezik, õsszel novemberben, december elején indul dél felé, kedvezõ idõjárás esetén kis számban át is telel
vizeinknél.A párok egész évben összetartanak és a tél végén, kora tavasszal együtt érkeznek a költõhelyekre. Március derekán rakja le 5-6 fehér tojását. A tojó egyedül kotlik, a gúnár kissé távolabb õrködik. A fiókák
27-28 nap alatt kelnek ki és egy-két napos fészekben tartózkodás után szüleik a vízre vezetik õket. Különösen a kora hajnali órákban járnak ki legelni a partra. A két öreg madár egész idõ alatt feszülten figyeli
a környéket és a legelsõ gyanús jelre a nád közé menekíti a családot.Tápláléka kizárólag növényi eredetû.
Legel (fûfélék, vetés), de szívesen eszi a friss hajtásokat, gyökereket, hagymákat, magokat, bogyókat is.
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Sárközy Judit

Bemutatkozik az egri Markhot Ferenc Megyei Kórház SM-centruma

Mindenki éljen úgy, mint eddig
Hatodéves orvostanhallgatóként még úgy gondolta, fölösleges ennyit tanulni a sclerosis multiplexrõl, hiszen ez
egy ritka betegség. Az egyetem elvégzése után azonban, amikor az egri kórház neurológiai osztályára került,
szinte heti gyakorisággal találkozott SM-diagnózissal. Dr. Semjén Juditot, az egri
Markhot Ferenc Megyei Kórház Neurológiai és Stroke Osztályának vezetõjét szakterületén belül két betegségcsoport foglalkoztatja leginkább: a stroke és a sclerosis
multiplex.

Egerben 1996-ban hozták létre az SM-centrumot a neurológiai osztály keretein belül, és jelenleg 180 beteget gondoznak itt; 84-en kapnak aktív
kezelést, és 25-en vannak várólistán. A betegek kontrollvizsgálatát a szakambulancián végzik. A negyvenágyas neurológiai osztályon nem dolgoznak túl sokan,
ezért a doktornõ sokszor a munkaidején túl, nemegyszer hétvégén foglalkozik egy-egy SM-beteggel. Elõfordult az is, hogy szabadságot vett ki, mert csak így tudta
elvégezni a betegek szûrõvizsgálatát.
– Mint ismeretes, a sclerosis multiplex nem gyógyítható, csak kezelhetõ betegség. Mi a legfontosabb teendõ
ebben a helyzetben? – kérdezem Semjén Juditot.
– A célunk az, hogy a betegeknél elõforduló shubok
száma csökkenjen és funkcionális állapotuk ne romoljon. A finanszírozási
rendszer miatt sajnos sokan vannak várólistán. A
nyugat-európai gyakorlattal szemben, ahol egy
shub után megkezdik a
gyógyszeres kezelést, nálunk ezt csak két shub után
Dósa Emese
tehetjük meg. Pedig a ta-
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pasztalatok azt mutatják,
minél korábban jut a beteg a megfelelõ gyógyszerekhez, annál nagyobb az
esély arra, hogy állapota
nem rosszabbodik tovább.
dr. Semjén Judit
Ezért a finanszírozó Országos Egészségbiztosítási
Pénztárral állandó tárgyalásokat folytatunk a helyzet
megváltoztatása érdekében. A célunk az, hogy megszûnjön a várólista.
– Amikor egy új beteggel találkozik, mit mond neki legelõször?
– Nincs, aki ne esne kétségbe a betegség diagnosztizálása után. Elõször is mindenkivel ismertetjük az SM természetét, a kezelések lehetõségét, megtanítjuk az öninjekciózásra. De ugyanilyen fontos, hogy elfogadják a
betegségüket és képesek legyenek együtt élni az SMmel. Mindenkit arra biztatok, ha munkaképes, ne adja
fel a munkahelyét, éljen úgy, mint addig. A betegség
depresszív állapotba sodorja az embereket,a munka,az
értelmes elfoglaltság pedig abban segít, hogy ne csak
az állapotukkal foglalkozzanak. A legtöbben azonnal
rokkantnyugdíjba mennek, ezt én nem javaslom, azt
mondom, ez nem segíti elõ a javulást. Szerencsére sok
olyan betegem van,aki elment rokkantnyugdíjba,majd

hamarosan újra munkát vállalt. Ez
a betegség nagyobb arányban
sújtja a nõket, mint a férfiakat, és
fiatalon kezdõdik, ezért gyakori
problémaként vetõdik fel a gyerekvállalás.Én arra buzdítom a nõket, hogy szüljenek, a tapasztalat
ugyanis az, hogy terhesség és a
szülés alatt nem jelentkeznek a
shubok. A szoptatás után pedig
ismét lehet adni az immoduláns
Lehoczki Istvánné
gyógyszereket. De a gyerek, és az
a tudat, hogy felelõsséget vállaltam valakiért,olyan érzelmi többletet ad,amitõl jobban
érzik magukat a betegek. Attól sem kell félni, hogy gyakori lenne az öröklõdés veszélye: a mi betegeink között
összesen két család van, ahol a gyerekek is örökölték az
SM-et. Minden tekintetben gyerek- és családpárti vagyok – mondja Semjén Judit, aki maga is három gyermek édesanyja.
Az egri SM centrum mûködése elképzelhetetlen a nélkül a
két csinos, fiatal ápolónõ nélkül, aki a 84 aktív beteg gondozását végzi. Õk is sok idõt áldoznak a szabadidejükbõl
arra, hogy az SM-betegekkel foglalkozzanak.
– Mindig az volt a vágya, hogy a neurológiai osztályon
dolgozzon? – kérdem a csendes és kedves Dósa Emesétõl.
– Amikor 1988-ban elvégeztem az egészségügyi
szakközépiskolát, a belgyógyászatra szerettem volna
menni, de a végleges választás elõtt a neurológiát is
ajánlották. Jelentkeztem, és itt maradtam a mai napig. Az SM centrum szervezése óta részt veszek a
munkában. Havonta jelentkeznek a betegek a gyógyszerekért, ilyenkor elmondják, hogy érzik magukat, ha
rosszabbodik az állapotuk, azt jelentem a fõorvos
asszonynak. De ezeken az alkalmakon minden ügyesbajos dolgot megbeszélünk, és bármikor kereshetnek telefonon is. Az új betegeket én tanítom meg arra, hogyan adják be maguknak az injekciót. Ezt mindig a családtagok bevonásával végezzük, hogy ha a
beteg állapota rosszabbra fordul és nem tudja magát

ellátni, akkor se maradjon gyógyszer nélkül. Az
elsõ tûszúrás persze nem megy könnyen, ehhez sok türelem és biztatás kell.
– A fõorvos asszony optimista életszemlélete sokat segít a betegeknek abban, hogy megtanuljanak együtt élni az SM-mel, hogy kialakítsák új
életvitelüket – mondja Lehoczki Istvánné, aki
részt vesz a beszélgetésünkben. – Nálam 1998ban diagnosztizálták ezt a betegséget. Én is, mint
sok társam, azonnal rokkantnyugdíjba mentem,
de hamarosan beláttam, hogy ez elhibázott lépés volt. Elvégeztem egy számítógépes tanfolyamot és újra elhelyezkedtem, megfogadva a fõorvos asszony tanácsát. Pedagógus lévén, ma magántanítványokat fogadok. Két gyermekem van, ellátom a
családom. Ha elfáradok, mert elõfordul, akkor ledõlök
egy kicsit pihenni, de nem foglalkozom mindig csak
magammal. Bizonyára ennek is köszönhetem, hogy az
elmúlt négy évben csak két shubom volt. Úgy gondolom, nem szabad elveszíteni a kapcsolatokat. Egy jó közösség is sokat segíthet. Nekem ilyen az Együtt Egymásért SM Klub, ahová rendszeresen eljárok.
Szabó Katalin klubvezetõtõl megtudom, hogy a betegek kezdeményezésére a Családsegítõ Központban
alakult meg az SM Klub 1990-ben azzal a céllal, hogy
összefogja a hasonló problémával küszködõket. –
Kezdetben az volt a cél, hogy magáról a betegségrõl
szerezzenek minél több információt, ezért a fõorvos
asszony szinte állandó vendég volt a klubfoglalkozásokon. Az internet elterjedésével ezekhez az információkhoz ma már könnyen
hozzájutnak a betegek,
ezért most inkább az életmódváltozás, a jogi és a
szociális kérdések kerülnek elõtérbe, vagy egyszerûen csak beszélgetni
jönnek össze. Nehéz a
megváltozott helyzetet
feldolgozni, ezért a belsõ
nyugalom megteremtésében pszichológus segíti
Szabó Katalin
a tagokat.
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Pálmai Anna intézetvezetõ

Az Interaktív Grafológusképzõ és Grafomédia
Intézet sorozata

Bevezetés a grafológiába
„A kézírás a múlt és a jelen tudatos és tudattalan megörökítése.”
„A világon elõször Magyarországon lett államilag elismert szakma a grafológia.”

Az utóbbi években az íráselemzés helyzete jelentõsen változott, hiszen a pszichológia, a pszichiátriai kutatások, az agykutatások és a
különbözõ humán tudományok beépítésével, a
misztikus elemek leválasztásával a grafológia egyre
jobban felzárkózott a társtudományokhoz.
Hazánkban többek között az egzakt grafológiai
kutatómunkák elindításának, a grafológusok kompetenciáját megfogalmazó etikai szabályzat felállításának, valamint a grafológusoktatásba bekapcsolódó pszichológiai képzés rendszerének köszönhetõ, hogy ma már államilag elismert oklevelet szerezhetnek a hallgatók.
A grafológia a mérések, az ezotéria vadhajtásaitól mentes elemzési rendszerek kialakítása és a
pszichológiai anyag beépítése révén lett önálló tudomány. S bár a grafológia régebben keletkezett,
mint a pszichológia (épp ezért a pszichológia „nõvérének” is szokták emlegetni), az íráselemzés tudományos elismertsége jóval késõbb alakult ki,
mint a pszichológiáé, s hosszú idõ telt el, amíg felzárkózott rokonjellegû szakmájához, a pszichológiához.
Új tudomány a láthatáron
Az 1800-as évek elsõ felében két francia szerzetes,
Flandrin abbé és tanítványa, Jean Hippolyte
Michon éveken keresztül kutatta a kézírás és a személyiségjegyek összefüggéseit. Mivel a grafológia
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elnevezés Michon abbétól ered, így a grafológia
„atyjaként” õt szokták emlegetni.
Michon szerzetes már az elnevezés megválasztásával, „névadásával” is jelezte, hogy a tudomány
rangjára szerette volna emelni azt az elméleti és
gyakorlati ismerethalmazt, amelyet kutatómunkájában feldolgozott.
Hazánkban 1930-ban indult virágzásnak a grafológia a Magyar Írástanulmányi Társaság megalakulásával. A háború után azonban a grafológiát
egyre inkább háttérbe szorították, majd az ötvenes években be is tiltották. Legjelesebb grafológusaink egyike, Románné Goldzieher Klára a második világháború után az Egyesült Államokba
kényszerült, és külföldi egyetemeken tanította a
magyar grafológiát.
1988-ban megújult a Magyar Írástanulmányi Társaság, s 1991-ben a megszületõ Grafológiai Intézet
létrehozásával elindult egy magasabb szintû grafo-

lógusképzés, amely után sorra születtek meg az ezredforduló körül a különbözõ grafológiai irányzatok, képzési központok.
Jómagam, mielõtt megalapítottam 15 éves kutatómunkámra alapozott, sajátos iskolarendszeremet, az Interaktív Grafológusképzõ és Grafomédia
Intézetet, több mint egy évtizeden keresztül a Magyar Írástanulmányi Társaságban szakmai rendezvények szervezésén, azok hagyománynyá formálásán keresztül igyekeztem
közkinccsé tenni az íráselemzés tudományát.
Grafológiai kutatómunkámban a
szülõi háttér személyiségformáló hatásának vizsgálata mellett az intuitív grafológia és a tudományos grafológia
komplex gyakorlatát dolgoztam ki, valamint a betegségek (szív-, vérnyomás-,
epe-, máj-, vese-, pajzsmirigy-, gyomorbetegség, csigolya- és egyéb idegrendszeri elváltozások) grafológiai jeleit kutattam.
Tudattalanunk lenyomatai
A kézírás elemzésével a grafológus az
emberben lévõ értékeket, szeretetet,
fájdalmakat, indulatokat, lelki és pszichés problémákat képes megmutatni,
megértetni, mint a „tudattalan üzeneteit”. Erre vállalkozni elgépiesedett világunkban nem egyszerû
feladat, szinte „misszió”.
Ma már, a modern pszichológia széles körû terjesztésével, egyre többen tudják, hogy a tudattalanunk néha egészen mást akar, mint a tudatunk.
A kézíráselemzésen keresztül felismerhetõk a tudattalanba hárított elfojtások s neveltetésünk tudattalan – sorsunkat alakító – lenyomatai.
Sokszor elõfordul, hogy gyermekkori lelki sérülések,
melyek hátterét a grafológus feltárja, egy-egy elemzés
révén már a beszélgetés során feloldódnak. De az idõben feltárt lelki sérülés, a szomatizálódni készülõ lelki
probléma felismertetése még súlyosabb esetben is
magában hordozza a megelõzés lehetõségét.

Feltárhatók a kézírásból a mentális képességek,
az energizáltság, az emberi kapcsolatok mélysége
vagy felszínessége. De nagyszerûen elemezhetõk a
gyermekrajzok, a tinédzserek kézírásának tükrében
megmutatkozó problémák, illetve a felnõtt korúak
kézírásában azok a jegyek, amelyek arra utalnak,
boldog vagy boldogtalan párkapcsolatban él-e az
illetõ személy.

Grafológusképzés felsõfokon
Mint minden emberrel foglalkozó szakmában, a
grafológusi munkában is a legfontosabb „alkalmassági tényezõ” az ember tisztelete és szeretete.
A grafológiáról még ma is sok téves szemlélet
terjeng. Némelyek egyenesen azt gondolják, hogy a
grafológusok jövendõmondók. Természetesen a
grafológia nem jósol, hanem felszínre hozza és segíti megérteni a tudattalant – ezáltal válik tudatossá a jelen, és ezáltal válhat sikeresebbé a jövõ.
Saját iskolarendszeremet, az Interaktív Grafológusképzõ és Grafomédia Intézetet néhány évvel
ezelõtt, gyakorlati és elméleti kutatómunkám
eredményeire támaszkodva, az intuitív grafológia
és a tudományos grafológia, valamint a modern
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pszichológia ötvözetére alapozva dolgoztam ki.
Ugyanakkor célja ennek a képzési rendszernek a
különbözõ grafológiai iskolákkal és a médiákkal kialakított fokozottabb együttmûködés.
A Semmelweis Orvostudományi Egyetem Testnevelés-tudományi Karán levelezõ tagozatos formában indultak el kurzusaink. Tanítványaim között vannak, akik kíváncsiságból, vannak, akik saját
maguk és környezetük mélyebb megértéséért
akarják megismerni a grafológiát, de olyanok is
akadnak, akik másoddiplomájukat szerzik meg és
hivatásuknak választják ezt a rendkívüli elkötelezettséget és emberi humánumot igénylõ szakmát.
Az államilag elismert oklevél megszerzéséig három év kemény tanulásra, a tudásanyag állandó
bõvítésére van szükség. Nem tartom ideálisnak a
„grafológiai gyorstalpalókat”, hiszen a tanultaknak
minden esetben van egy érési folyamata. Sõt, ha
valaki igazán hivatásául szeretné választani a grafológiát, akkor még a hároméves képzés után is
továbbképzések sokaságán kell részt vennie, gyakorlatot szereznie, folyamatosan szakirodalmat olvasnia.
Kézírásból személyiségkép
Sokszor felmerül az a kérdés, mennyi adat kell ahhoz, hogy a grafológus egy teljes személyiségképet
össze tudjon állítani.
Nos egy aláírásból vagy néhány sorból, faxon átküldött anyagból semmi szín alatt nem állítható
össze egy teljes személyiségkép. Legalább egy A/4es oldalnyi kézírásra van szükségünk az elemzéshez, kevesebbõl, azt mondják, csak a sarlatánok
szoktak elemezni.
A név, a születési dátum, a foglalkozás, a munkahely, az iskolai végzettség ismerete mellett jó tudni,
hogy az elemzést kérõ jobb vagy bal kezes-e, visele szemüveget és szed-e rendszeresen gyógyszert.
A személyiségkép megrendelésénél az ügyfél elmondja, hogy mi a megrendelés célja, milyen
problémájának megoldásában kéri a grafológiai
segítséget, illetve a szakvéleményt. Elképzelhetõ,
hogy valakit csupán néhány kérdés érdekel, példá-

6

ul hogy miért maradt magányos, miért nem sikerül
társra találnia, miért rosszak a munkatársi kapcsolatai, mihez van tehetsége, mely szakma lenne a
gyermeke számára a legmegfelelõbb, vagy miért
nem tudja feldolgozni egy közeli hozzátartozója
elvesztését stb.
Természetesen a teljes személyiségkép felállításához hosszabb vizsgálatra van szükség, mérni és
átlagolni kell a kézírás egyes elemeit.
Intézetünk Grafomédia sorozatát a nézõk minden második héten hétfõn láthatják a Budapest Televízióban („Grafománia”, du. 17.50 h-tól 18.50 h-ig).
Ezekben az adásokban ismert médiasztárokat látok
vendégül, s kézírásukat interaktív módszerrel, élõ
adásban elemzem (ezekrõl az interaktív, szóban interpretált elemzésekrõl kapta iskolám az Interaktív Grafológusképzõ és Grafomédia Intézet nevet).
A szóban közölt grafológiai elemzésekre épülnek a
„grafo-riportok”, amelyek során a grafológus a tudattalant tükrözõ írások „riportereként” vezeti ezeket a szokatlan „lelki riportokat”. Szokatlannak mondom, hiszen a tudattalant megmutató kézírás egészen sajátos irányt ad a beszélgetéseknek. Ez az
úgynevezett „interaktív jellegû, szóban közvetített
elemzési módszer” a tudományos grafológiai
anyag, a gyakorlati, azaz empirikus grafológia és az
intuíció mellett rendkívül tapintatos odafordulást,
etikus és árnyalt megközelítést, empátiát, lojalitást
és demokratikus szemléletet igényel.
Az élõ adásba a mûsor nézõi is betelefonálhatnak – készséggel válaszolok grafológiával kapcsolatos kérdéseikre.

Lapunk grafológiai sorozatában lehetõséget
adunk arra, hogy a szerkesztõségbe érkezett levelek közül néhánynak elkészítsük a grafológiai
elemzését. Ennek segítségével bepillantást nyerhetnek egy olyan szakma rejtelmeibe, amely az
emberi lélek titokzatos mélységeibe hatol: a
GRAFOLÓGIÁBA.

Aki kérdez: az olvasó – aki válaszol: az SMs üzenet

Tisztelt Olvasó!
Köszönjük, hogy bizalommal fordultak hozzánk kérdéseikkel. Most is, ahogy elõzõ számunkban,
dr. Rajda Cecília ideggyógyász szakorvos és dr. Mátyás Edit pszichoterapeuta szakorvos
válaszol az Önök által felvetett problémákra.

Tremor
Kérdés: Öt éve vagyok relapszus-remisszió kórformájú SM-beteg. Milyen terápia javasolt a
tremorra?
Válasz (Dr. Rajda Cecília): A tremor (remegés) leggyakoribb formája SM-ben az intenciós tremor, amely a célmozgások során jelentkezik, heves, nagy amplitúdójú remegésként.
Ezt a jelenséget a kisagy pályáinak sérülése
idézi elõ. Gyógytornával, gyógyszeres terápiával enyhíthetõ. Ezenkívül más fajta tremor is
elõfordulhat, gyógyszer mellékhatásaként is
jelentkezhet remegés. Hogy mindezeket a körülményeket figyelembe véve válasszanak megfelelõ
terápiát, javaslom, forduljon kezelõorvosához az
SM Centrumban.
Infúziós kezelés
Kérdés: 37 éves primer progresszív SM-ben szenvedõ
beteg vagyok. Mindent elolvasok a betegséggel és a
kezelésekkel kapcsolatban, de a betegség ezen fajtájá-

nak esetleges kezelésérõl semmit nem találtam. Kezelõorvosom elkezdett egy olyan infúziós kezelést, amilyet a daganatos betegek is kapnak. Nem tudom, mit várhatok ettõl...
Válasz (Dr. Rajda Cecília):
A primer progresszív kórformájú SM aránya 10-15 százalék. Lassú, folyamatos állapotrosszabbodás jellemzi a beDr. Rajda Cecilia
tegség kezdetétõl fogva,
szemben az állapotrosszabbodással, -javulással járó formával, ahol a rosszabbodás epizódszerû. Alapvetõen a progresszív és a
relapszusokkal járó forma abban tér el, hogy míg az
elõzõt szövettanilag a gyulladás jellemzi, addig az
utóbbit a sejtpusztulás. Jelenleg nincs elfogadott
kezelési stratégia a primer progresszív kórformában. Az említett infúziós kezelést másodlagosan
romló kórformában alkalmazzák a progresszió lassítása céljából. Primer progresszív kórformában terápiás próbálkozások folynak még interferonokkal
és glatiramer-acetáttal.
SM – nem SM?
Kérdés: 42 éves férfi vagyok, valószínûleg SMbetegségben szenvedek. Az MRI-n T2 magas jelintenzitású gócok láthatók, viszont az agyvíz vizsgálata
SM szempontjából negatív. A kontrollvizsgálatokon
(8 hetente) nincs hasi reflexem, illetve amikor szedem
a Millgammát, akkor élénkek vagy kp. élénkek a refle-
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xeim. Jellemzõ-e ez a tünet az SM-re? 12 éve van egy
gócból induló VES-em – lehet ez összefüggésben az
SM-mel?
Válasz (Dr. Rajda Cecília): A levelébõl nem derül ki,
hogy mikor, milyen panaszok, tünetek miatt került orvoshoz, illetve mi miatt készült MRI. A leírtak alapján a
neurológiai státusa lényegében eltérés nélküli. A kiesett hasbõrreflex elõfordul SM-ben,de a betegség jellegzetességét inkább a többgócú (multiplex) tünetek
adják. A testszerte élénk vagy kp. élénk reflexek nem
jelentenek kóros eltérést. Az SM diagnózisa még ma is
a klinikai megjelenésen alapul, az MRI és az agyvíz immunológiai vizsgálatai megerõsíthetik vagy kizárhatják a betegség gyanúját. A koponya-MRI-n látható gócok más betegségben is elõfordulhatnak, és a páciensek 5–10 százalékában az agyvízvizsgálatok is eltérés
nélküliek.Habár SM-ben a vegetatív idegrendszer is lehet érintett, az ön esetében a 12 éve fennálló 1 gócú
kamra-extraszisztolékról nehéz a teljes kórtörténet ismerete hiányában megállapítani, hogy összefügg-e az
SM-mel.
Pozitív gondolkodás
Kérdés: Sokszor hallom másoktól a környezetemben, a
rádióban, tévében, hogy pozitívabban kellene gondolkodni, de hiába erõltetem, nekem nem megy. Mit tehetnék? Meg lehet ezt tanulni egyáltalán?
Válasz (Dr. Mátyás Edit): Semmiképpen ne erõltesse!
A pozitív gondolkodás lépésrõl lépésre tanulható. Elõször gyûjtsük össze negatív gondolatainkat. Az ilyeneket például: „Nekem soha semmi nem sikerül.”„Most
már minden egyre rosszabb lesz.” „Csak én lehetek
ilyen szerencsétlen!” Azután vizsgáljuk meg õket reáli-
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san, azaz tegyük fel a következõ kérdést: Száz százalékig biztos, hogy csakis egyre rosszabbra fordulnak
a dolgok, hogy csakis velem történnek ilyenek, és nekem soha semmi nem
sikerülhet? A válaszból
természetesen kiderül, hogy eddig is volt
olyan, ami nem sikerült,
még mélypontok is elõfordultak az életemben, de értek kisebbnagyobb örömök is, átéltem boldog pillanatokat, sikereket, azaz történtek jó dolgok is veDr. Mátyás Edit
lem. Tehát az automatikus negatív gondolatra
adhatok egy reális választ. Minél többször gyakorolja
ezt, annál spontánabb módon jönnek a reális válaszok,
és megváltozik a szemlélete. Ez a pozitív gondolkodás.
Irigység
Kérdés: Régóta vagyok beteg, már nem haragszom a világra,de még mindig elfog idõnként az irigység az egészségesekkel szemben. Persze nem kívánom én másoknak
a betegséget, inkább magamat tartom gonosznak az
irigységem miatt.
Válasz (Dr. Mátyás Edit): Érthetõ, mennyire vágyik az
egészségre, ez természetes. Ahogy természetesek az
érzéseink is, hiszen spontán keletkeznek bennünk.
Nincs miért szégyenkeznünk vagy szidnunk magunkat miattuk. Igenis lehetek dühös vagy irigy, ugyanúgy, mint ahogyan boldog vagy elégedett. Nem magukat az érzéseket kellene jónak vagy rossznak minõsítenünk, hanem azok következményeit. Ha például
irigykedem valakinek a szép ruhájára és ezért elgáncsolom, az bizony csúnya dolog. Ha viszont az irigységem arra irányítja a figyelmemet, hogy én is többet
adjak magamra, hogy jobban nézzek ki, akkor máris
ösztönzõ erõt, motivációt adott ez a bátran bevallott
érzés. Talán ön is megtalálhatja érzésének szerethetõbb oldalát…

A „Diagnózis” címû televíziós egészségügyi magazinban megjelent, Varga Márta
szegedi gyógytornásszal készített interjú alapján összeállította: Szekszárdi Miklós

A gyógytorna szerepe a sclerosis
multiplex kezelésében
A sclerosis multiplex általában fiatal felnõttkori betegség, azaz túlnyomórészt 20–40 év közötti
felnõtteknél jelentkeznek az elsõ tünetek. Mivel az aktív, keresõképes korosztályt érinti, így nagyon fontos, hogy megtartsuk mozgásképességüket és idõsebb korukban se kerüljenek rokkant
állapotba. A gyógyszeres terápiákon és az immunmoduláns szerekkel történõ ellátáson kívül
ennek a megvalósításában nagyon fontos szerepe van a gyógytornának.

Varga Márta szegedi gyógytornász, klinikai
adjunktus húsz éve foglalkozik neurológiai
osztályon különbözõ betegekkel, köztük sclerosis
multiplexesekkel is. A betegség lényegét – nagy vonalakban – így látja a gyógytornász szemszögébõl:
A betegség etiológiája pontosan nem tisztázott;
úgy gondolják azonban, hogy egy vírusos fertõzés
következtében létrejött autoimmun reakcióról van
szó, amely a központi idegrendszerben károsítja az
idegsejtek közötti kapcsolatot, azaz az axonokat borító myelin-hüvelyeket, így többgócú gyulladásos folyamat alakul ki. A károsodás következtében az ingerületvezetési sebesség lelassul, illetve ingervezetési
blokkok jöhetnek létre.
A betegek 60–80%-a az úgynevezett rosszabbodójavuló (relapszus-remisszió) kórformában szenved
(ami több évtizedes betegség után átválthat szekunder progresszív kórformára, ahol a rosszabbodásokat
már nem követik hosszú, látványos javulások), kisebb
hányaduk pedig primer progresszív kórformában
szenved, ahol a beteg állapota fellángolások nélkül
folyamatosan, egyenletesen romlik. Kis százaléka a
betegeknek néhány visszaeséssel éli le életét, állapotuk alig romlik: ezt a formát jóindulatú SM-nek nevezik. Az, hogy milyen tünetek alakulnak ki, az attól
függ, hol helyezkednek el a gócok és mekkora a
demielinizáció nagysága. A gyógytorna minden be-

tegnél fontos lehet, akiknél aktivitásváltozás állt be.
Az aktivitásváltozást pedig még akár a betegségben
gyakran elõforduló látás- és érzészavarok is elõidézhetik.
„Az, hogy kivel milyen intenzitású és típusú gyakorlatokat végzünk, az nagymértékben függ attól,
hogy milyen állapotban van a beteg, mióta áll fenn a
betegsége, milyen típusú annak lefolyása, illetve
mennyi tünete van. Ennek megállapításához egy alapos betegvizsgálat, állapotfelmérés szükséges,
amelynek során meggyõzõdünk a problémákról és
ennek alapján egyénileg állapíthatjuk meg a kezelési
tervet, az egyénre specializálva a gyakorlatokat.
Nagyon fontos az is, hogy a beteg relapszusban vagy
remisszióban van.”
Ha a betegség éppen fellángolt, akkor a szövõdmények megelõzésére kell összpontosítani. Ilyenkor
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ugyanis kialakulhat pl. tüdõgyulladás vagy trombózis
is. De a betegek állapota miatt létrejövõ mozgásszegény életmód önmagában is kialakíthat kontraktúrát
(mozgáspálya beszûkülését), vagy oszteoporózist
(csontritkulást).
Az inaktivitás miatt a betegek kevesebb szenzoros
ingert kapnak, rosszabb lesz a motoros kontrolljuk,
ezáltal a koordinációjuk romlik; ez tehát egy egészen
bonyolult, összetett feladat, amibe a gyógytornászoknak mindenképpen bele kell avatkozniuk.
„A betegség sokszínûsége miatt nagyon sokféle
gyakorlatot alkalmazhatunk. Itt is ki kell választani azt
a speciális eltérést, amire adaptáljuk majd a feladatokat.”
Nézzük, általában milyen gyakorlatokkal találkozhatunk a legtöbbször a gyógytorna során:
A gyógytornászok majdnem minden esetben alkalmazzák a mozgásterjedelem-megõrzést nyújtó
gyakorlatokat. A mozgásmennyiség csökkenése miatt az izmok nagyon sokszor nem érik el a teljes megnyúlásokat és ezáltal gyakran jelentkezhet mozgásterjedelem-beszûkülés. (Ez a több ízületet áthidaló izmoknál fokozottan jelentkezik.)
A gyógytorna során izomerõsítõ gyakorlatokat is
végeztetnek. Az, hogy az izomerõsítésnek melyik formáját választják, az attól függ, hogy az izomerõ gyengesége az inaktív életmód miatt vagy pedig elsõdlegesen, maga a betegség következtében alakult ki.
Amennyiben a betegség miatt, akkor az izomgyengeséget a központi idegrendszer érintettsége okozza.
Ebben az esetben mindig az úgynevezett funkcionális feladatokat használják, mint pl. labdafogás, járás;
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tehát amelyek a mozgásfunkciókban is benne vannak és erõsítik az izmokat.
Ha az izomgyengeség másodlagos, tehát a mozgásszegény életmód következménye, akkor lehet
azon általános elvek alapján kialakítani a gyakorlatokat, amelyek az izomerõsítésre vonatkoznak.
„Megvizsgáljuk, melyik izom milyen mértékben
érintett és ennek megfelelõen használhatunk rövid
teherkaros, hosszú teherkaros, gravitáció ki-, illetve
bekapcsolásával történõ gyakorlatokat, alkalmazhatunk szereket, illetve ellenállásokat. A másik nagy
probléma a koordináció. Ilyen esetekben célfeladatokat érdemes alkalmazni, ami lehet saját testen belüli
cél: például fogja meg a homlokát, érintse meg a derekát; illetve külsõ célok, amelyek már nehezebbek,
mert egy távolabbi cél elérését tûzi ki feladatként.
A koordinációs problémáknál nagyon gyakran elõfordul, hogy a beteg a saját törzsét sem tudja stabilan
megtartani, arra pedig fõleg képtelen, hogy egyszerre több ízületet mozgasson. Ilyenkor szükségessé válhat esetleg egy külsõ támasz alkalmazása.”
Ez lehet egy magas háttámlás szék, ami a beteg hátát, törzsét támasztja, vagy a kezeket egy asztalra helyeztetve végeztetik a csukló- és ujjgyakorlatokat,
hogy a könyök és a váll megtartása segítve legyen.
A törzs megtartását célzó gyakorlatok lehetnek még
olyanok is, hogy a felkarokat megtámasztva a törzs
felsõ részét stabilizálják és a medence elõre-hátra, oldalra, jobbra-balra történõ mozgatását végeztetik a
beteggel.
Nagyon gyakran szükségesek járógyakorlatok is,
hiszen a járás egy bonyolult, komplex mozgás. Itt is
megvizsgálják, hogy járás során milyen eltérések tapasztalhatók a páciensnél és mi az, ami kiválthatja
ezeket (izomgyengeség, kontraktúra, koordinációs
zavarok), és megpróbálnak ezekre hatni. A járógyakorlatok során változtatják a járás irányát, sebességét,
valamint a lépések nagyságát talajra helyezett jelek
vagy akadályok segítségével. A lépcsõre való fel és lelépés gyakorlására különbözõ magasságú zsámolyokat használnak. Amennyiben a beteg állapota szükségessé teszi, megpróbálnak megfelelõ segédeszközt
kiválasztani, illetve megtanítják annak használatára

is. Ha a betegnek tónusfokozódása van, tehát az izmai
merevebbek, a gyakorlatok megkezdése elõtt megpróbálják ezt a tónusfokozódást oldani.
Amennyiben szükséges, a gyógytornászok természetesen olyan praktikus és célzott gyakorlatokat is
végeztetnek a beteggel, amely mozdulatokra a mindennapos életben szükség van és a mindennapi ön-

ellátást segíthetik. (Fésülködés, mosakodás…stb.)
A gyógytorna része a beteg kondicionálása és állóképességének fenntartása, javítása: ezeket általában
a maximális pulzusszám 60%-val végeztetik.
Kerülni kell a túlterhelést, mert ilyenkor esetleg a
beteg átmenetileg ronthat az állapotán. Ez azért következik be, mert a belsõ hõmérséklet a testmozgás
hatására növekszik. Fél °C belsõ testhõmérséklet-növekedés pedig már a tünetek romlását idézheti elõ.
Emiatt a következõkre kellene odafigyelni:

1. Érdemes reggel gyakorolni, amikor a testhõmérséklet még relatíve alacsonyabb.
2. Érdemes terápia elõtt és után hûvösebb zuhanyt
venni, hûvösebb italt fogyasztani, ami elõsegíti az
alacsonyabb testhõmérsékletet.
3. Lehetõség szerint hûvösebb helyen kell gyakoroltatni a beteggel, ami a kifáradást is csökkenti.
„Nagyon sokszor energiakonzerválást is javaslunk a betegeknek. Ez azt jelenti, hogy
megpróbáljuk a mozgásokat úgy elvégeztetni, hogy az a legkisebb energiaráfordítással
történjen. Például ha egy beteg nyújtott lábbal ül fel, az nagyobb energiát igényel; ha oldalra fordul és a kezével segít ebben, azzal
energiát takarít meg és a gerincét is kíméli. A
betegnek ügyelnie kell a megfelelõ pihenõidõk beiktatására, de a megfelelõ aktivitásra is,
hiszen az inaktivitás is ronthat az állapotán.”
A betegek mintegy 80%-ánál jelentkezik a
krónikus fáradtságérzet és 50–60%-uk a legnagyobb problémának tartja, ami megakadályozza a fizikai aktivitásukat, rontja a munkavégzõ képességüket és emiatt válnak munkaképtelenné. A betegek félnek a fizikai aktivitás
okozta kellemetlen érzésektõl – sokszor a
szakemberek is azt javasolják, takarékoskodjanak erejükkel –, ami további, a mozgásszegény életmód következtében beálló nem kívánatos élettani hatásokat eredményez. Sõt,
az inaktivitás következtében még vegetatív
labilitás is felléphet. Mindezek tovább fokozhatják a krónikus fáradtságérzetet.
A mozgás és a gyógytorna tehát emiatt is
javasolt a sclerosis multiplexes betegeknek. A gyógytornász feladata, hogy otthon is végezhetõ programot dolgozzon ki a páciensnek, amelyet a beteg állapotának esetleges változása, javulása vagy rosszabbodása miatt három-négyhavonta lenne szükséges
ellenõrizni, módosítani.
A tiszta, jó levegõn végzett séták, az úszás mellett nagyon jó hatással lehet a betegek állapotára a
gyógylovaglás, ennek alkalmazása azonban még
gyerekcipõben jár Magyarországon.
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Olvasóink receptjei

Okozzon édes perceket szeretteinek és magának!
Elõzõ számunk megjelenése óta közel száz receptet küldtek be szerkesztõségünkbe. Most könnyen
elkészíthetõ, gyümölcsös édességeket ajánlunk figyelmükbe. Ezúton is kérjük Önöket, küldjenek
további recepteket, következõ számunkban fõként a kizárólag zöldségekbõl készült finomságok
elkészítési módját tesszük közzé.
Epertiramisu
Hozzávalók 6 személyre:
50 dkg eper
1 citrom leve
1 tasak vaníliás cukor
6 evõkanál narancslikõr
15 dkg babapiskóta
25 dkg mascarpone
25 dkg natúr joghurt
3 evõkanál porcukor
A díszítéshez:
citromfû
Munka: kb. 30 perc
Fogyasztható: kb. 1 óra 30 perc múlva
1 adag: 347 kcal
Elõkészítés: Az epret megmossuk, megtisztítjuk, 10
szemet félreteszünk a díszítéshez, a többit kis darabokra vágjuk.

Elkészítés: A citromlevet felforraljuk a vaníliás cukorral. Belekeverjük a likõrt, és mély tányérba öntjük. A babapiskóták felét megforgatjuk ebben a lében, és kibélelünk velük egy lapos tál alját. A mascarponét simára keverjük a joghurttal és a porcukorral. Erre egy réteg epret és egy réteg mascarponés krémet teszünk. A maradék piskótát is a likõrös lébe mártjuk, és befedjük vele a krémet. Rárakjuk a maradék epret, és bevonjuk a maradék mascarponével. Legalább 1 órára a hûtõbe tesszük. Tálalás elõtt a félretett eperszemekkel és a citromfûvel díszítjük.
A receptet beküldte: Szabó Katalin, Budapest
Lekváros linzertorta
Hozzávalók kb. 12 szelethez:
A tésztához:
20 dkg liszt + a nyújtáshoz
1 tojás
18 dkg cukor
15 dkg vaj
20 dkg õrölt mandula
1 evõkanál rum
1 kávéskanál õrölt fahéj
1 csipet õrölt szegfûszeg
1 citrom reszelt héja
A töltelékhez:
20 dkg lekvár (barack, vagy ízlés szerint)
vaj a formához
1 tojássárgája a kenéshez
Munka: kb. 40 perc
Fogyasztható: kb. 4 óra múlva
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1 szelet: 378 kcal
Elõkészítés: A tészta hozzávalóit egy csipet sóval simára összegyúrjuk. Cipót formálunk belõle, alufóliába csomagoljuk, és hûtõszekrényben kb. 1 óra
hosszat pihentetjük.
Elkészítés: A sütõt 180 C-fokra (gázsütõ 2. fokozat)
elõmelegítjük. Kivajazzuk a tortaformát. A tészta
2/3 részét lisztezett deszkán kb. 5 mm vastagra kinyújtjuk, kibéleljük vele a tortaformát úgy, hogy kb.
2 cm magas pereme is legyen. A tetejére simítjuk a
baracklekvárt. A maradék tésztát kinyújtjuk, és kb.
1 cm-es csíkokra vágjuk. A lekvár tetejére rácsot
fektetünk belõle, majd megkenjük a tojássárgájával. Betesszük a sütõbe, és kb. 45 perc alatt megsütjük. Kivesszük a formából, és kb. 1 óra alatt teljesen
kihûtjük.
A receptet beküldte: Kiss Imréné, Hajdúszoboszló
Fonott kalács szilvamártással
Hozzávalók 8 darabhoz:
A mártáshoz:
1 üveg szilvabefõtt
5 dkg barnacukor
2 evõkanál rum
A kalácshoz:
60 dkg liszt
4 dkg friss élesztõ
2,5 dl langyos tej
1 tojás
1 citrom
10 dkg cukor
12,5 dkg vaj (margarin ) + a kenéshez
2 tojássárgája
Munka: kb. 1 óra
Fogyasztható: kb. 2,5 óra múlva
1 adag: 598 kcal
Elõkészítés: A lisztet tálba szitáljuk, közepébe mélyedést nyomunk, belemorzsoljuk az élesztõt, elkeverjük a langyos tejjel és kevés liszttel, majd meleg
helyen kb. 15 percig állni hagyjuk. A szilvát lecsepegtetjük, kimagozzuk.

Elkészítés: A szilvát elkeverjük a cukorral, és közepes
lángon kevergetve felforraljuk, majd sûrûre beforraljuk, és a rummal ízesítjük. Félretesszük, kihûtjük. A tojást felverjük. A citromot megmossuk, héját lereszeljük. A tojást, a citromhéjat, a cukrot, fél teáskanál sót,
a margarint a kovászhoz adjuk, és alaposan összedolgozzuk. Akkor jó a tészta, ha már fényes, nem ragad,
és elválik az edény falától (ha van, használjuk a kézi
robotgép dagasztóspirálját). Letakarjuk, és meleg he-

lyen kb. 30 percig kelesztjük. A tésztát 8 egyforma darabra szétosztjuk. Ezekbõl egyenként három egyforma hosszú rudat sodrunk, összefonjuk, és a végeit
összenyomjuk. Kibélelünk sütõpapírral egy tepsit, és
ráfektetjük a copfokat. Letakarjuk, és további 15 percig kelesztjük. A sütõt 210 fokra (gázsütõ 3-4. fokozat)
elõmelegítjük, és kb. 10 percig sütjük benne a kalácsokat. A hõt 160 fokra (gázsütõ 1. fokozat) levesszük,
és a tésztát még kb. 15 percig sütjük. Hagyjuk kihûlni.
A kész kalácsokat vajjal megkenve, a szilvamártással
fogyasztjuk.
A receptet beküldte: Lakatos Tiborné, Szombathely
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Sorstársak

Tizennyolc év – IV. rész
Az elõzõ részek tartalma: az 1953-ban született férfi beteg 1986 tavaszán észlelt elõször alsó végtagi érzészavarokat. A spontán megszûnõ tünetek a következõ év februárjában látászavarral és szédüléssel kombinálva újra jelentkeztek. Átmeneti javulást követõen egy veseköves epizód után 1987
nyarára már súlyosabb szédüléses, mozgáskoordinációs zavarok is felléptek. A szegedi klinika átmeneti helyhiánya miatt neurológiai kivizsgálásra egy másik vidéki város kórházába utalták. A kivizsgálás sem beigazolni, sem kizárni nem tudta az esetlegesen felmerült SM gyanúját, viszont organikus pszichoszindrómaként pánikbetegség és depresszió jelent meg a tünetek mellett.

IV. rész: Felfelé a lejtõn
1987 karácsonyát és szilveszterét egy soproni szanatóriumban töltöttem. A környezetváltozás, a hasonlóan nehéz sorsú emberekkel való találkozás kilendített
a holtpontról. Megpróbáltam megfogadni az útravalóul kapott tanácsot: próbáljak megbarátkozni azzal,
hogy olyan vagyok, amilyen…
Hazaérve újra felkerestem vívó barátaim apját, aki
átnézte a szanatóriumban kapott zárójelentésemet,
és azt mondta: „Próbáljon meg visszatérni a sportoláshoz. Persze ne bolond módjára, csak fokozatosan,
lassan…”
Elõször el voltam képedve az ötlettõl. Én? Vívni?
Amikor örülök, ha éppen nem szédülök?
Végül csak rászántam magam. Emlékszem, elsõ alkalommal egy ötös asszót tudtam levívni, és hazafelé
úgy tántorogtam, mint aki részeg. Mégis hihetetlen
boldogságot éreztem.
Attól a naptól fogva újra elkezdtem rendszeresen
sportolni. Az elsõ évben persze aligha lehetett ezt
sportnak nevezni, az állóképességem azonban fokozatosan javult. Heti két, esetleg három alkalommal
jártam le edzésre, de nem értem be ennyivel. Ugyancsak heti három alkalommal jártam úszni is, alkalmanként 2000 métert. Az elsõ kilométert teljes erõbedobással, a második ezer métert csak levezetésként. Emlékeznek még rá, mit írtam az elõzõ részben?
Mellúszásban 45-50 perc alatt tudtam megtenni ezer
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métert és többnyire már 200 méter után jelentkezett
a rosszullét, a pánik. 1988 végén, 1989 elején viszont
már 35 percen belül teljesítettem ezt a távot, és 1991re rendszeresen 24-25 percen belül voltam. 1989 tavaszán újfent elkezdtem a versenyszerû vívást. Kezdetnek ismét bejutottam a harmadosztályba, majd
1990-tõl sorozatban elsõ-harmadik helyezéseket értem el a körzeti és területi versenyeken. 1991-ben
egyéniben felkerültem a másodosztályba és tagja
voltam 1992-ben Szeged város kardcsapatának,
amely 18 évnyi szünet után velünk – velem! – jutott
be az OB I-be. Ezek a sikerek hihetetlen tartást adtak
nekem. Látászavarom nagyjából rendezõdött. Bár az
egészségem korántsem volt kielégítõnek mondható,
hiszen rengetegszer voltam rosszul és nagyon sokat
szédültem, fizikai állapotomban óriási javulás állt be,
még fiatalabb éveimhez képest is. Mivel nyáron a vívóedzés szünetelt, feljártam a töltésre futni. A kezdeti idõszak iszonyú volt. Két-három kilométernyi futás
után, amint lefelé vánszorogtam a töltésoldalon,
számtalanszor úgy éreztem, ezt nem élem túl…

Hát tévedtem. Tömérdek ijesztõ rosszullét árán
1990-tõl alkalmanként tízezer métert tudtam futni.
Aztán a fizikai megerõltetés kiváltotta rosszullétek
kezdtek elmaradni, és 1991 nyarán már hetente háromszor lefutottam a tíz kilométert. Emellett 3-4 alkalommal jártam úszni.Télen az úszás maradt, csak a futást váltotta fel a rendszeres vívóedzés. A rendszeres
mozgás komoly testsúlycsökkenést eredményezett,
ami tovább javította a közérzetemet: 78–80 kilogrammról 65–69-re fogytam le, és ez 2000-re beállt
69–70 kilogrammra.
Természetesen senkinek sem javaslom, hogy az én
példámat kövesse, még akkor sem, ha történetesen
képes lenne rá fizikailag; a túlerõltetés esetenként nálam is elõidézett átmeneti rosszabbodást, amit felfoghattam volna intõ jelként is: okosabban osszam
be az erõmet…
Persze én abban az idõben – pillanatnyi állapotom
szerint – hol elfogadtam, hogy SM-beteg vagyok, hol
meg nem. Amikor jobban voltam, hajlamos voltam
arra, hogy ne higgyek a betegségemben; ha viszont
rosszul éreztem magam, akkor biztosan tudtam, hogy
ez a bajom. Munkabíró képességem is jelentõsen javult, sõt, 1993-tól elkezdtem másodállásban a helyi
televíziónál dolgozgatni.
Hogy így talpra tudtam állni, hálával tartozom
edzõmnek, Dudás Zoltánnak, aki sokszor még úszni is
eljárt velem, és barátaimnak, akikkel együtt vívtam: a
Petõ fivéreknek és Karácson Zsoltnak.
Magánéleti és munkahelyi gondjaim azonban kifejezetten rontottak az állapotomon. 1991-ben elváltam és ugyanebben az idõszakban vált mindennapossá a létbizonytalanság is a munkahelyemen. Nõvérem, aki egyedül nevelte 16 éves fiát, szintén ebben az évben halt meg rákban. Így egyszerre lettem
elvált szülõ és gyámapa.
1993-ban értem el utolsó sikeremet a kardvívásban: az Országos Vidékbajnokságon tusaránnyal estem ki a döntõbõl. A következõ szezonban a találatjelzõs „villanykard” országosan kötelezõ bevezetésével a vidéki klubokban gyakorlatilag elsorvasztották
a kardvívást. Lelkileg erõsen megviselt, hogy aktív
versenyzõbõl egyik pillanatról a másikra hobbispor-

tolóvá váltam. Jártunk még vívni, de ez már nem
olyan volt, mint régen; és amikor rám törtek a szédüléses rosszullétek, a pánikrohamok, már nem tudtam
azzal felrázni magam, hogy „Szedd össze magad, hiszen másodosztályú kardvívó vagy!”
1993-tól a sorozatos munkahelyi problémák (sosem tudtuk, melyikünket rakják ki legközelebb az
üzemirányító központból) és a magánéleti gondok
mintegy évenkénti rendszerességgel félhivatalos neurológiai vizsgálatra kényszerítettek. A palettán zsibbadásos, szédüléses panaszok és különbözõ szorongásos rohamok szerepeltek, amelyek hátterében a
pszichés megterhelések okozta átmeneti állapotroszszabbodás állt. Behatóbb vizsgálatra, ismételt lumbálpunkcióra nem tudtam elszánni magam, viszont
az egyéb neurológiai vizsgálatok nem mutattak ki
különösebb eltérést.
Közben egyre intenzívebben kezdtem belefolyni a
televíziózásba; „mûvészi ambícióim” kibontakozásával párhuzamosan ugyanakkor mind nehezebben viseltem vasúti munkahelyem merev és idegõrlõ légkörét.
Így telt el újabb négy év, kétségek és remények között. Azután 1997-ben, amikor már együtt laktam jelenlegi feleségemmel, beütött a krach: újabb látóideg-gyulladás következtében átmenetileg elveszítettem bal szemem látásának 80 százalékát. Ezzel a
szememmel csak homályos foltokat láttam. Kétségbe
voltam esve. Bár a szemészeti klinikán kapott szteroidinjekció nagyjából helyreállította a látásomat, az ismételt neurológiai kivizsgálást és a lumbálpunkciót
nem volt értelme tovább halogatni.
Következik: Hivatalosan is SM betegként (V. rész)
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Kulturális ajánló
Kocsis Zoltán Bartókot játszik (Universal / Philips, 8 CD)
A papírdobozban kiadott, mégis szemrevaló gyûjtemény Bartók Béla összes szólózongorára írt kompozícióját tartalmazza,de nem hagyja ki a Mikrokozmosz kétzongorás, valamint énekhangot is tartalmazó részeit
sem, sõt, a Rapszódia Op. 1 mindkét változata meghallgatható rajta. Hatalmas munka volt mindez: az elsõ felvétel 1980-ban, az utolsó 2001-ben készült. Az egyes
mûvek nagyjából kronologikusan, komponálásuk ideje
szerint kerültek fel a korongokra,így aztán klasszikusok,
agyonjátszott és félig-meddig elfelejtett szerzemények
kerültek egymás közelébe, ami a figyelem fókuszából
valahogyan kicsúszott daraboknak bizonyára jót tesz
majd: azok is újrahallgatják õket, akik egyébként nem
kísérletezõ természetûek. Kocsis Zoltán és Bartók Béla
régi, mindig nagy eredményeket hozó munkakapcsolatában ezúttal is bízhatunk: Kocsis keze alatt ezeken a
felvételeken is csodásan szól a zongora; az elõadó tiszteletreméltón alkalmazkodik a szerzeményekhez: ha a
borító nem bizonyítaná az ellenkezõjét, biztosan kevesen hinnék el, hogy az egész, hatalmas anyagot ugyanaz játssza végig.
Mozart: Le nozze di Figaro (Wiener Philharmoniker,
Universal / Deutsche Grammophon, 2 DVD)
A majd húsz éve elhunyt Jean-Pierre Ponnelle a hetvenes-nyolcvanas évek egyik legtöbbet dolgozó és legnagyobb fantáziájú operai mindenese volt: rendezett,
díszletet tervezett, koreografált, komponált és kedvenc operáit filmre is vitte. Könnyedén mozgott korok
és stílusok között, ezért lehet leghíresebb színpadi
munkái között A sevillai borbély, a Rigoletto, a Cosí fan
tutte vagy a Tristan és Izolda is. Azok az operaházak,
amelyek az elsõ vonalba számítanak, mind szerzõdtették. Dolgozott Bécsben, Milánóban, New Yorkban, Londonban, Zürichben, San Franciscóban, Münchenben
és persze Salzburgban, valamint Bayreuthban. Hatalmas energiával alkotott (évadonként akár tizenkét elõadás elkészültében is közremûködött), és munkája
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mozgóképes dokumentációjára is jutott ideje. Egy
Monteverdi-cikluson kívül hat Mozart-operát rendezett a kamera számára. A most DVD-n is hozzáférhetõvé vált 1976-os Figaro-rendezése nem egy színpadi
elõadás egyszerû rögzítése, hanem önálló, filmes gondolkodás eredménye. Dietrich Fischer Dieskau, Kiri Te
Kanawa, Mirella Freni, a Figarót megszemélyesítõ
Hermann Prey és Cherubino szerepében Maria Ewing
neve máris biztosíték a feledhetetlen hangzásra. A felvételen az élõ hang keveredik a playbackkel: az átélt
színészi jelenlét és a fül kényeztetése egyaránt az alkotók célja. Ponnelle e filmjében szellemességérõl is tanúságot tesz: a recitativók számtalan apró trükkje, a kis
színészi részletek mind határozott és ötletes rendezõt
mutatnak. Annak, aki úgy akarja: egy kiváló lemez. Aki
nézni is szeretné: egy harmincévesen is izgalmas, nehezen felülmúlható operafilm.
Celine Dion: Miracle (Sony)
Celine Diont nem kell bemutatni. A kilencvenes évek
talán legismertebb popénekese több mint százhatvan
millió lemezt adott már el, hogy minden kételkedõnek
bebizonyítsa, a fülbemászó dallamokra mindig lesz
igény. Az új lemez csupa altatódalt tartalmaz: nagy
hangerõ- vagy ritmusváltásra tehát most sem számíthatunk. A tizenhárom szám között találunk néhány rég
ismert darabot (köztük a legnépszerûbb talán a What a
Wonderful World vagy John Lennon Beautiful Boy címû
szerzeménye). A dalok gyerekekrõl szólnak, de a lemez
nem a kicsiknek való: érzelmesség és szenvedélyesség
keveredik bennük (Dion eddig ezekben volt a legjobb),
néha játékosan, többnyire inkább romantikus hangvételben: aki Dion-rajongó volt, ezt a lemezt is örömmel
hallgatja majd sokszor újra, aki meghatódni és elérzékenyülni szeret zenehallgatás közben, az most is készítsen a hangszóró mellé egy csomag papírzsebkendõt. A
CD-hez mellékletként fotóalbum is jár: csupa furcsa,
szürreális babafotó, melyeket Anne Geddes fényképezett és trükközött össze.

Celine Dion:
Miracle (Sony)

Kocsis Zoltán Bartókot játszik
(Universal / Philips, 8 CD)

Mozart: Le nozze di Figaro
(Wiener Philharmoniker, Universal / Deutsche Grammophon, 2 DVD)
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Kedves Olvasóink!
A Sclerosis Multiplexes Betegek Országos Egyesületének (SMBOE) Információs Magazinja megszûnt,
helyette az SMS Üzenet Információs Magazinban jelentetjük meg híreinket. Elõfizetõink és az
egyesületek tagjai a 2005. évben továbbra is megkapják az újságot. A 2006. évi elõfizetés módjáról és
összegérõl utolsó számunkban adunk hírt.
Nadabánné Benyik Éva, ügyvezetõ titkár, Magyar SM Betegekért Alapítvány

A Magyar Sclerosis Multiplexes Betegekért Alapítvány
Közhasznúsági Jelentése 2004.
A Magyar Sclerosis Multiplexes Betegekért Alapítvány
1999. április 13−án alakult. Az alapítványt a Békés Megyei
Bíróság a 60.097/1999/2. szám alatt vette nyilvántartásba.
A fenti bíróság 2001. május 18−án közhasznúvá, majd 2001.
május 30−án kiemelkedõen közhasznúvá nyilvánította az
alapítványt.
Az alapítvány székhelye: Gyula, Mátyás király u. 7.
Az alapítvány adószáma: 18381690−1−04
Statisztikai számjele: 18381690−9133−569−04

Az alapítvány célja: egészségmegõrzés, betegségmegelõ−
zés, gyógyító−egészségügyi rehabilitációs tevékenység, csa−
ládsegítés, idõskorúak gondozása, tudományos tevékenység,
kutatás, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretter−
jesztés, hátrányos helyzetû csoportok társadalmi esélyegyen−
lõségének elõsegítése, emberi és állampolgári jogok védel−
me, sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony ke−
retében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivé−
telével, rehabilitációs foglalkoztatás.

Az Alapítvány vagyoni helyzetének bemutatása, csak tárgyévet vizsgálva
Közhasznú tevékenység
A közhasznú tevékenység bevétele 61 589 000 Ft volt,
részletezve:
Támogatás helyi önkormányzatoktól:
Egyéb kapott támogatás
(ebbõl 1%: 1 661 e Ft.):
Támogatás központi költségvetéstõl:
Pályázati úton nyert támogatás:
Egyéb bevétel
Összes cél szerinti bevétel:

110 000 Ft
35 799 000 Ft
6 526 000 Ft
16 718 000 Ft
2 436 000 Ft
61 589 000 Ft

A közhasznú tevékenység ráfordításai 47 746 000 Ft,
jellemzõen:
Alapítványok, egyesületek támogatása:
10 743 000 Ft
Rendezvények:
572 000 Ft
Postaköltség, telefon:
560 000 Ft
Utazási költségek:
1 031 000 Ft
Kiadvány szerkesztése; nyomdai munkák:
443 000 Ft
Bér, megbízási díjak és járulékai:
13 925 000 Ft
Pályázati, szakértõi díjak:
2 717 000 Ft
Anyagköltség:
1 021 000 Ft
Oktatás:
3 951 000 Ft
Igénybe vett egészségügyi szolgáltatás:
5 733 000 Ft

Vállalkozási tevékenységet az alapítvány nem végzett. Az alapítvány tevékenységének eredménye: 13 843 000 Ft.
Az alapítvány a 2004. évi feladatait munkaterve szerint teljesítette.
Gyula, 2005. május 11.
Nadabánné Benyik Éva, ügyvezetõ titkár
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Gyógyüdülés Berekfürdõn
Elérkezett a várva-várt nap, amikor a Békés
Megyei Sclerosis Multiplexes Emberek Közhasznú Szervezetének 27 vidám tagja megérkezett a berekfürdõi Megbékélés házába.
Két éve készültünk erre az eseményre, azóta
vágyakoztunk ide vissza.

A

2003−as élményeinkre alapozva elõre ké−
szültünk a kedves vendéglátásra, a finom,
házias kosztra, a fürdõ gyógyító vizére. Vá−
rakozásaink idén is teljesültek.
Akkor négy napig voltunk, most egy hétre érkez−
tünk. Ez a hét ugyanolyan gyorsan elröpült, de ta−
lán még szebb és gyógyítóbb volt,
mint akkor. Sándor Andrea a gyulai
Pándy Kálmán Kórház neurológiai osz−
tály gyógytornásza, mindennap meg−
tornáztatott bennünket, mindenkit a
neki megfelelõ csoportban. Délután a

népszerû vízi tornát vezette, ahol azok a gyakorla−
tok is jobban sikerültek, amik a szárazföldön nehe−
zebben mentek. A napi programhoz tartoztak még
a fürdõben egyénileg felvett kezelések, mint a
masszázs, tangentor, elektromos kezelések.
Volt idõnk egy kis egyéni kényeztetésre is, ki a
fodrászt, ki a pedikûröst, ki a kozmetikust kereste
fel szabad idejében. Alkalmunk nyílt egy kis hasz−
nos vásárlásra is, hiszen otthon nem mindenki jut
el könnyedén nagyobb áruházakba.
Estéinket közösen töltöttük el beszélgetéssel,
kártyacsatákkal, vetélkedéssel, tombolázással, és
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arra is volt most idõnk, hogy megnézzük a két év
alatt rólunk készült videófilmeket is.
Magunkkal hoztunk néhány hasznos rehabilitáci−
ós eszközt, amit szabadon használhattunk az itt tar−
tózkodásunk ideje alatt. Volt, aki most próbálta ki
elõször a biotron lámpát, a magnethoterápiás ké−
szüléket, a lumbar masszírozó párnát vagy a TENS
készüléket. A mindenki által ismert vérnyomásmé−
rõ is sokat volt használatban.
Egyedül az idõjárás nem volt hozzánk kegyes,
mivel kifogtuk a nyár leghidegebb napjait. A ked−
vünket persze ez sem vette el, örültünk az egymás−
sal eltölthetõ idõnek és a sok élménynek, amit ez a
hét nyújtott nekünk.

Elhatároztuk, hogy két év múlva ismét jövünk,
addig gyûjtjük a pénzt és az ötleteket, hogy a leg−
közelebbi gyógyüdülésünk még ennél is jobb le−
gyen.
Minden résztvevõ nevében köszönetemet feje−
zem ki a Békés Megyei SM Egyesület Egészségügyi
és Szociális Alapítványának, hogy pályázatot nyúj−
tott be, a Magyar SM Betegekért Alapítványnak
azért, hogy ezt a pályázatot anyagilag támogatta, és
ezáltal lehetõvé tették 27 ember gondtalan és
eredményes pihenését, gyógyulását.
Gyula, 2005. 07. 05.
Ván Ágnes elnök

DE JÓ, ÚJRA TANULHATOK!

„Képzõdtek” a vezetõk
Ez az érzés öntött el engem, amikor megérkezett Nadabánné Benyik Éva levele, amiben ismertette a 2005-ös év továbbképzéseit. A Magyar Sclerosis Multiplexes Betegekért Alapítvány két tréninget szervezett
a Sclerosis Multiplexes Betegek Országos
Egyesületének tagszervezet vezetõinek.

lógus volt a házigazdánk, aki minden percben mel−
lettünk állt, odafigyelt ránk és gondoskodott ró−
lunk. Heller Mária szociológustól a kommunikáci−
óról és a reklámokról hallhattunk jó ötleteket.
Szegõ Krisztina szociológus, újságíró a sajtó világá−

M

inden egyesület, alapítvány és klub meg−
kapta azt a lehetõséget, hogy vezetõi kö−
zül néhányan részt vegyenek egy média−
és egy szervezetfejlesztési tréningen. Már a témák
kiválasztása is nagyon izgalmas és aktuális volt, a je−
lentkezõk nagy száma is ezt bizonyította.
A médiatréninget Budapesten végeztük, napi
nyolc órában három napon át. Kiváló trénerek pró−
bálták meg néhány órában átadni nekünk a legjob−
ban hasznosítható tudásukat. Molnár Éva szocio−
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ba vezetett be bennünket. Abonyi Bernadett nagy
hozzáértéssel beszélt az internetrõl, biztatott
minket arra, hogy minél többet és bátran használ−
juk munkánk során ezt a mai kor hozta lehetõsé−
get.
A képzés harmadik napján aztán ellátogattunk
egy igazi tévéstúdióba, ahol megismerkedtünk
Nagyistók Tibor és Szabó Attila Henrik Pulitzer−
díjas újságírókkal és a kamerák világával. Ennek a
sajátos és különleges világnak, valamint ennek a
napnak a hangulatát meg sem próbálom leírni, any−

nyira fantasztikus volt, és ehhez még további „új−
ságírói képzésre” lenne szükségem.
A három nap hamar eltelt, fejünk zsúfolásig volt
újabbnál újabb ötletekkel és megvalósításra váró
tennivalókkal. A búcsúzás csak azért volt könnyû,
mert tudtuk, hogy a következõ tréninget néhány
nap múlva kezdjük Berekfürdõn.

A következõ három nap a szervezetfejlesztésrõl
szólt, trénerünk Molnár Éva szociológus volt. Itt
már konkrét, az SM egyesületek életét érintõ isme−
reteket kaptunk. Mindenki lefordíthatta
a maga számára, hogy mit tud felhasznál−
ni majd az otthoni munkájában, hogyan,
milyen úton indul el vagy halad tovább.
Szó esett a saját arculat kialakításáról,
cselekvési tervekrõl, adományozási szo−
kásokról, kommunikációs technikákról,
események rendezésérõl, önkéntesek
munkájáról és képzésérõl.
Sok hasznos ismerettel és fantasztikus
élménnyel feltöltõdve fejeztük be a kép−
zéssorozatot.
Megismertük egymást és egymás
munkáját, összetartozásunk megerõsö−
dött és mindenkiben megfogalmazódott
a folytatás igénye.
Reméljük, lesz még alkalmunk hason−
ló együttléteken részt venni, azért, hogy
a napi munkánk minél eredményesebb legyen,
azért, hogy minden SM−es beteg érezhesse annak
hasznát, hogy egyre „képzettebbek” leszünk.
Köszönetemet fejezem ki a Magyar Sclerosis
Multiplexes Betegekért Alapítványnak, hogy bizto−
sította a résztvevõknek az anyagi fedezetet, és
Nadabánné Benyik Évának, hogy részünkre meg−
szervezte és lebonyolította ezeket a képzéseket.
Gyula, 2005. 07. 05.
Ván Ágnes
a Békés Megyei SM-es Emberek
Közhasznú Szervezetének elnöke
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