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Egyre gyorsuló világunkban a fiataloknak (fõ-
leg a pályakezdõknek, de a munkahelyet vál-

tani szándékozóknak is!) egyre több és egyre változa-
tosabb kihívásokkal kell szembenézniük, megbirkóz-
niuk. Az SM pedig ezen feladatok megoldását csak
még nehezebbé teszi.

Számtalan leküzdésre váró problémát sorolhat-
nánk (családon belüli gondok, tanulmányi és elhe-
lyezkedési nehézségek, beilleszkedési, szocializációs
anomáliák, generációs szakadék stb.), melyek közül
néhány kifejezetten az információtechnológia korá-
ból származtatható (pl. a számítógépes ismeretek
szükségessége).

Általánosságban is igaz az, hogy a korhoz kapcso-
lódó problémákban az adott korosztályba tartozók
tudják egymásnak a legnagyobb segítséget nyújtani
az által, hogy közel azonosan gondolkodnak az adott
helyzetben, illetve hogy közel azonos szituációkkal
kerülnek szembe. Hatványozottan így van ez az SM-
es embereknél, akik helyzete az élet számos területén
különleges (pl. munkavállalás, diszkrimináció, infor-
mációkhoz való hozzáférés esetleges korlátozottsá-
ga, szórakozási lehetõségek, gyermekvállalás stb.).

Sajnálatos módon azonban a fiatal (16–35 év kö-
zötti) SM-es emberek nem kapnak kellõ figyelmet. Jo-
gosan és idõszerûen (bár lehet, hogy már kissé késve)
merült fel az igény több oldalról is a helyzet megvál-
toztatására, s a hívó szóra fel kell figyelnünk!

E hitemtõl vezérelve 2004 szeptemberében, Hor-
vátországban, a Horvátországi Sclerosis Multiplex
Egyesületek Társasága által szervezett szimpóziu-
mon felvetettem egy Európai Ifjúsági SM Fórum

megalakításának ötletét, mely elnyerte horvát ven-
déglátóink tetszését. Nem sokkal késõbb megszüle-
tett velük az Együttmûködési Megállapodás. A közös
cél elsõként a nemzeti Ifjúsági SM Szekcióink megala-
kítása, majd ennek segítségével az Európai Fórumé.

A megalakítandó szervezetek (úgy a nemzeti, mint
a nemzetközi) legfõbb célja a fiatal SM-es betegek
minél szélesebb körû összefogása. Számukra korosz-
tályukból adódó érdeklõdésüknek megfelelõ progra-
mok szervezése, mely a lehetõ legjobban elõsegíti
társadalmi integrációjukat, illetve a lehetõ legtöbbel
járul hozzá ahhoz, hogy sikeres életpályát tudjanak
kialakítani maguknak.

A feladat végrehajtásának elsõ fázisa zajlik most,
pontosabban a hazai Ifjúsági Szekció megalakításá-
nak elõkészületei. Annak érdekében, hogy a szerve-
zet a leghatékonyabban láthassa el a munkáját, elen-
gedhetetlen egy elõzetes igényfelmérés. Nem eshe-
tünk ugyanis abba a hibába, hogy azt feltételezzük,
jobban tudjuk, mire van szükségük a fiatal SM-
eseknek, mint õk maguk! Ebbõl a megfontolásból
született meg egy kérdõív, melyet (egy rövid levél kí-
séretében) a lehetõ legtöbb SM-es fiatalnak szeret-
nénk eljuttatni. Ennek érdekében levélben kértünk
fel együttmûködésre minden SM Centrumot vezetõ
orvost, továbbá helyi egyesület- és klubvezetõt.

Ezúton szeretném felhívni minden kedves olvasó
figyelmét arra, hogy ha idáig nem jutott el hozzá Ifjú-
sági Szekciónk híre, bátran forduljon orvosához, illet-
ve egyesületvezetõjéhez és kérje el kérdõívünket.

Mindenki számít, hiszen a játszma nem folyhat nél-
külünk!
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Szinte közhellyé silányult az a kijelentés, hogy a fiatalok évszázadát éljük. Az viszont, hogy a sclero-
sis multiplex (SM) fiatal felnõtt korban támad a leggyakrabban és a legvérmesebben, nem közhely,

hanem statisztikák által megerõsített, empirikus tény.


