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Kérdés: Édesanyámnak nagyon súlyos shubja volt,
amelybõl szerencsére szépen felépült. Én (25 éves lánya)
a shub ideje alatt sokat segítettem a szüleimnek, most vi-
szont nekem kellett orvoshoz fordulnom szívpanaszok
miatt. Szerencsére nem találtak szervi elváltozást, azt
mondták,„idegi alapon” jelentkeznek tüneteim. Nem ér-
tem, miért lenne ilyen bajom, hiszen most már örülhe-
tünk, rendbejött az édesanyám.

Válasz (dr. Mátyás Edit): Nagy bajban, válságos hely-
zetekben szinte magától értetõdõen tesszük a dolgun-
kat, hihetetlen terheket is képe-
sek vagyunk ilyenkor elviselni.
Utólag akár rácsodálkozhatnánk
magunkra: miért nem estem
kétségbe, miért nem omlottam
össze? A válasz egyszerû: nem
volt idõm rá, csak tettem a dol-
gom. Lélekjelenlétünk, belsõ
erõink mozgatnak ilyenkor ben-
nünket. Testi-lelki energiáink
azonban végesek, érzelmeink is
csak egy ideig képesek háttér-
ben maradni,elõbb-utóbb meg-
jelennek, feldolgozásra várva.
Olyan ez,mint amikor a sérült sportoló a végsõkig küzd,
nem érzékeli a fájdalmat, ám elõbb-utóbb szembesül-
nie kell a sérüléssel járó kínokkal,még gyõzelem esetén
is. Ha belegondol, önnel is így lehet ez. A bajban bátor-
nak és erõsnek mutatkozott, megállta a helyét. Ám az
ijedtség,a félelem,amely természetesen fellép egy hoz-
zátartozónk betegsége kapcsán, kimondatlanul is jelen
van. Testünkre hatnak a nem tudatosuló érzések, és a

szerveink meg is jeleníthetik azokat. A szív, mint szere-
tetérzésünk szimbolikus központja, kifejezheti aggo-
dalmunkat édesanyánk sorsáért, életéért.

Kérdés: Sokszor hallom, hogy kerülni kellene a
stresszt, de kíváncsi lennék, hogyan lehet, mert nekem
eddig nem sikerült.

Válasz:A stresszt sokkal inkább életünk részének érde-
mes tekintenünk, mint valami gonosz ellenségnek.
A legtöbb feszültséget kiváltó tényezõt nem tudjuk el-
kerülni vagy kiiktatni az életünkbõl, ezért inkább a

stressz hatásainak kezelését, levezetését, feloldá-
sát áll módunkban megtanulni. Nem egy csoda-
módszerre kell gondolni, hanem többféle kön-
nyen megtanulható dologra. A teljesség igénye
nélkül példákat sorolok fel: asszertív kommuni-
káció (magabiztos, egyenes beszéd elsajátítása);
hagyjunk idõt pihenésre, feltöltõdésre; keres-
sünk örömet okozó foglalatosságokat a min-
dennapjainkban; rendszeres testmozgás, amely
a feldolgozhatatlan feszültségeket képes jól le-
vezetni. A feszültségre érdemes úgy is tekinteni,
mint egy energiaforrásra. Ez az energia mozdul
meg az állatok szervezetében, hogy megszerez-
hessék táplálékukat vagy elmenekülhessenek a

támadójuk elõl. Bennünket, embereket is segítenek
ezek az élettani folyamatok a jobb szellemi és fizikai tel-
jesítmények elérésében. Dolgunk csupán a felesleges
feszültség átalakításával van.

Kérdés: Nekem is SM-em van, négy éve, de csak
egy éve derült ki. Az elsõ kérdésem: ha idõváltozás van,
nem érzem jól magam – mi a teendõ ilyenkor? A másik:

Aki kérdez: az olvasó – aki válaszol: az SMs üzenet
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a látásom erõsen meggyen-
gült, néha homályosan látok –
ezzel mit lehet tenni?

Válasz (dr. Rajda Cecília): Az
idõjárás-változást nagyon sok
ember megérzi, mindenkinek
más panasza van. Sajnos kér-
désébõl nem derül ki, hogy mik
ezek a panaszok. A kóros fára-
dékonyság megelõzhetõ tor-
nával, illetve pihenéssel enyhít-
hetõ. Ha tudja, hogy az idõjá-
rás változásakor munkabírása
megváltozik, igyekezzen a napját úgy tervezni, hogy a
halasztható megerõltetõ munkákat máskor végezze.
Amennyiben a homályos látás nem tart 24–48 óráig,
nem valószínû, hogy állapotrosszabbodásról lenne szó.
Mindenféleképp érdemes szemészeten jelentkezni és a
homályos látás okát tisztázni.

Kérdés:Az SM-betegség általános velejárója-e a
vashiányos állapot? Ha igen, akkor a vashiánytól vagy az
alapbetegségtõl lehet-e az ilyen beteg mindig fáradt, fá-
radékony? Szabad-e, illetve egyáltalán érdemes-e vastar-
talmú készítményeket szedni, ha a betegség folytán úgy-
is fennáll ez az állapot? A másik kérdésem az lenne, hogy
az MRI angiográfiás érfestés nélkül is ki tud mutatni SM-
re utaló jeleket?

Válasz (dr. Rajda Cecília):: Nem feltétlenül velejárója a
vashiány a SM-betegségnek. Érdemes a háttérben más
okokat is kizárni.A vastartalmú készítményeknek nincs el-
lenjavallata SM-ben. Ebben a betegségben gyakran for-
dul elõ kóros fáradékonyság, másnéven fatigue. Ez torná-
val megelõzhetõ, csökkenthetõ, illetve ha fárasztó tevé-
kenységében megáll, a pihenést követõen jelentõsen
csökken. A betegségre jellegzetes fehérállományi elválto-
zásokat a kontrasztanyag nélküli MRI vizsgálat is kimu-
tatja.Kontrasztanyag adása a halmozódó,aktív gócok ki-
mutatására szolgál. Az MRI-angiográfia nem szokványos
diagnosztikai eljárás SM-ben.

Kérdés: 1999 óta tudott az SM-em, ami a
„nagykönyv” szerint, szülés után pár hónappal,
neuritis retrobulbarisszal kezdõdött. Nagyon ag-
gaszt, hogy gyengék a lábaim. Sajnos nem tu-
dok ugrálni, táncolni, kocogni, guggolni, mert
hamar elfáradnak a lábizmaim és nem mindig
azt csinálják, amit én szeretnék. A lábam lassab-
ban mozog, mint korábban. Szeretném megtud-
ni, hogy van-e valamilyen alternatív gyógymód
az SM karbantartására, mert azt hallottam,
hogy nemcsak ALS-t, hanem SM-et is gyógyíta-
nak fonál-akupunktúrával. Nem tudom, ez igaz-
e. Hallottam az aloe vera termékek állítólagos

hasznáról is. Azt is szeretném megtudni, hogy Pest
megyében, Gödöllõn vagy a környékén hol tudnék
erre a betegségre specializálódott gyógytornászt ta-
lálni, aki segítene a comb- és egyéb izmok célirányos
megerõsítésében.

Válasz (dr. Rajda Cecília): Az akupunktúrát az SM
terápiájában az alternatív terápiák között tartják
számon, a betegséget magát nem gyógyítja, nin-
csenek nagyszámú, jól megtervezett tudományos
kutatások a hatékonyságát illetõen. Ez igaz az aloe
termékekre is és még sok más készítményre, ami a
betegség terápiájában felmerült. Kétségtelen, hogy
vannak olyan páciensek, akik az akupunktúrától
vagy néhány alternatív készítménytõl szubjektíven
jobban érzik magukat, de hosszú távon ezek a pró-
bálkozások nem befolyásolják a betegséget. Ezért a
háztartásukra rótt költségek és a haszon tükrében
érdemes átgondolni az alkalmazásukat. A gyógy-
torna azonban mindenképpen jó megoldás. Egy-
részt segít megelõzni, illetve enyhíteni az SM-ben
gyakran elõforduló kóros fáradékonyságot, más-
részt javítja a koordinációs zavarokat. Sajnos na-
gyon kevés SM-re specializálódott szakember van,
sõt akadnak községek, ahol még gyógytornász sem
érhetõ el. Érdeklõdje meg háziorvosától, hogy az
önök lakóterületén dolgozik-e gyógytornász, illetve
kérje ki SM-centrumban dolgozó orvosának véle-
ményét.
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