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▲ Kérdés:  Nagyon aggódom tinédzser lányom 
miatt. Az történt, hogy barátjával összevitat-
koztak, és utána nem tudta abbahagyni a sírást, 
majd annyira zsibbadt keze-lá-
ba, hogy nem bírta mozdítani.  
Mivel én SM-beteg vagyok, fel-
merült bennem, ő is beteg lesz?

Válasz (Dr. Mátyás Edit): Meg-
nyugtathatom, hogy az alap-
ján, amit leírt a körülményekről, 
ez egy ún. hiperventilációs rosz-
szullét: heves érzelmek eluralko-
dásakor a légzés kapkodóvá, fe-
lületessé válhat, melynek hatása 
élettanilag a következő: a szén-
dioxid túlságosan kiürül a vérből, 
és emiatt a szervezet azt érzéke-
li, mintha kalciumhiány alakult 
volna ki, aminek zsibbadás, majd 
izomgörcs a következménye. 

Ez nagy ijedelmet kelt, és a folya-
mat ördögi körként önmagát rontja. Mivel szerencsére 
valódi kalciumhiányról nincs szó, a megoldás nagyon 
egyszerű: a légzést tudatosan lassítani és mélyíteni 
kell. Egy heves érzelmi állapotban ez nem megy spon-
tán, ezért érdemes lányának megtanulnia felkészülni a 
tudatos légzéskontrollra. Ez tanulható rela xá ciós tré-
ningen, jógaoktatáson, vagy ajánlom a „Csak semmi 
pánik” c. könyvet, melyben a szerző jól leírja mindezt.

A tudatosság tanulása azért is fontos, mert nehéz pil-
lanatokban segít megőrizni az önuralmunkat.

▲ Kérdés:  Egyszerűen nem tudok magamhoz térni, 
mióta megtudtam az orvostól, hogy SM-em van, és 
ez gyógyíthatatlan. Felfoghatatlan számomra, hogy 

a korszerű orvostudomány, ami 
már annyi mindenre képes, miért 
nem találja erre az ellenszert! Fo-
galmam sincs, hogyan tovább.

Válasz (Dr. Mátyás Edit): Együtt-
érzek Önnel, tudom, mennyire 
sokkoló megtudni, hogy bete-
gek lettünk, főleg, ha olyan be-
tegségről van szó, ami nem olyan 
egyszerűen kezelhető, mint egy 
nátha vagy tüdőgyulladás. 

Sajnos az az orvosi megfogal-
mazás is nagyon lehangoló: „nem 
gyógyítható, csak kezelhető”, sze-
rencsésebb lenne, ha így szólna ez 
a mondat: sajnos még nem tudjuk 
jól gyógyítani, de már egyre jobb 
kezelési lehetőségeink vannak.

Óhatatlanul eszembe jut az orvosként engem alázatra 
intő latin mondás: „Medicus curat, natura sanat”, ami ma-
gyarul annyit tesz: az orvos különböző kezelési módokat, 
gyógyszereket vet be a gyógyulás érdekében, de a gyó-
gyulás mindig a természet erejével, a test működési folya-
mataiban megy végbe. Ezzel azt akarom mondani, hogy 
az egészség egy dinamikus testi-lelki egyensúlyi folyamat, 
ami ha felborul, nem mindig tudjuk a régi egyensúlyt egy-
szerűen visszaállítani, de egy új egyensúly megtalálható, 
kialakítható, és ez lehetőséget ad egy teljes élethez. 

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

Tisztelt Olvasó!

Köszönjük, hogy bizalommal fordultak hozzánk kérdéseikkel. 
Most is, ahogy előző számunkban, dr. Rajda Cecília ideggyógyász szakorvos

és dr. Mátyás Edit pszichoterapeuta szakorvos  
válaszol az Önök által felvetett problémákra.

Dr. Mátyás Edit
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Ha Ön már túl lesz a sokkhatáson, biztosan köny-
nyebben megérti majd, milyen kezelési lehetősége-
ket ajánl orvosa, mert szerencsére már vannak ilye-
nek az SM-ben. 

Arra is biztatom, keressen lelki támaszt is. Ebben is se-
gítenek az SM Centrumok munkatársai és a betegegye-
sületek közössége is. 

▲ Kérdés:  Ahogy öregszem, egyre inkább feledé-
kenyebbé válok. Tehetnék valamit ez ellen? (Nem 
gyógyszerre gondolok.)

Válasz (Dr. Mátyás Edit): Nagyon 
jól teszi, ha odafigyel magára, so-
kat tehet a folyamat lassítása ér-
dekében.

Önmeg&gyeléssel feltérképez-
heti emlékezetét: mit felejt el 
gyakran, mi nem jut eszébe köny-
nyen. Törekedjen tudatosan &-
gyelmét összpontosítani, pl.: au-
tomatikus cselekvéseit is minél in-
kább tudatos &gyelemmel kísérni. 
Ez eleinte fárasztó, de megéri.

Fontos, egyszerű technikák:
– ugyanoda visszatenni a tárgya-

kat (szemüveg, kulcs), kézenfekvő, 
állandó helyeket kialakítani szá-
mukra

– listakészítés, noteszba, naptár-
ba feljegyezni a fontos dolgokat

– memoriterek: ismert, régen tanult versek, mondó-
kák, dalok, imák felelevenítése, újak tanulása

– rendszeres, különböző típusú rejtvényfejtés
– kártyázás, társas játékok, új tevékenységek: pl. inter-

netezés könyvtárban

– nap végén készítsen leltárt: mi minden történt 
(fontos: találjon legalább egy pozitív dolgot, amivel 
elégedett lehet!), tekintse át, mit tervez a következő 
napra

– aktív kapcsolatápolás, beszélgetések, programok-
ban részvétel

▲ Kérdés:  Kíváncsi lennék a véleményére a Zambo-
ni-féle hipotézisről? 

Válasz (Dr. Rajda Cecília): Dr. Paolo Zamboni egy 
ferrarai érsebész, akinek állítása szerint a sclero-

sis multiplex (SM) a központi 
idegrendszeri vénák krónikus 
elégtelenségéből fakad az agy-
ban. A betegség hátterében az 
agyon kívül elzáródott vénákat 
feltételez. Ezek kialakulásával 
kapcsolatban nincs megfele-
lő magyarázata és a páciense-
ket sem áltatják, hogy ez egy 
biztos gyógymód. Egyelőre ku-
tatásokat folytatnak, hogy ezt  
az elméletet alá tudják támasz-
tani. 

Kutatásait leginkább érsebé-
szeti lapokban közölte. Sok SM-
mel foglalkozó orvos elhatárolja 
magát Zamboni terápiájától, mi-
vel ma még nem bizonyított ha-

tásossága, és az érsebész szerint is még csak kísér-
leti stádiumban tart a kutatás, tehát nem tekinthető 
potenciális terápiás eljárásnak és nem helyettesít-
heti a jelenleg alkalmazott gyógyszereket. A gyógy-
mód helyét az SM terápiájában a következő 10 év 
fogja meghatározni.

Dr. Rajda Cecília


