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Nehéz évet hagyunk hátra, és a híreket hallgatva a jövő esztendő sem kecsegtet sok jóval. Aggódunk a jövőnkért, és mostanában egyre több
családban a jelen megélése is nehézséget okoz.
Folyamatosan szorongunk, kényszeredetten várjuk a holnapot, és eközben elfelejtjük megélni a jelent. Elfelejtünk egymásra mosolyogni, az állandó teljesítménykényszertől hajtva gyakran úgy érezzük, se
időnk, se energiánk nincs arra, hogy meghallgassuk
családtagjaink, kollégáink, barátaink problémáit.
Mindeközben nyomasztó teherként éljük meg, hogy
tudjuk: a ránk nehezedő nyomás, a család megélhetésének biztosítása miatt elveszítjük egymást, elmulasztjuk a „pillanatot”. Azt a pillanatot, mikor őszintén,
nyílt szívvel egymás felé fordulva adhatnánk önmagunkból, és esetleg megengedhetnénk magunknak
azt a luxust is, hogy kaphassunk a másik energiáiból,
szeretetéből.
Hányszor van, hogy falakba ütközünk? Üres tekintettel merednek ránk, és nem értik, hogy mi a bajunk.
Az év végi ünnepek alkalmával megtelnek a bevásárlóközpontok, vásárlási láz lesz úrrá sokakon.

Mindenki adni szeretne: játékot, ruhát, ékszert, elektronikai cikket, könyvet, CD-t, DVD-t…
Valamit, illetve bármit, ami csillogó, szép és az ünnephez méltó.
Gondoltak már arra, hogy mi az oka annak, hogy gyakran nem azt kapják, amire vágynak? Miért nem merjük
azt kérni, amire vágyunk? Jólneveltségből vagy gátlásaink miatt hajlamosak vagyunk az ajándékozó örömét
szem előtt tartani a saját örömünk helyett.
Ajándékot adni többet jelent egy gesztusnál, a díszcsomagolás mögé rejtett „kincs” rendszerint annak az
érzelemnek a szimbóluma, amelyet a megajándékozott
személy iránt érzünk, így az ajándékunk gyakran többet
mond a szavainknál.
Őszinteségre és bátorságra van szükség az ajándékozáskor is. Arra biztatjuk Önöket, merjék azt kérni, amire
igazán vágynak: odafigyelést, törődést és őszinte pillanatokat a hétköznapok során is.
Az „SMs Üzenet” szerkesztősége nevében azt kívánjuk, figyeljenek egymásra, töltsenek minél több időt
szeretteik körében, barátaik társaságában.
Ajándékozzák meg önmagukat egymással.

Nagy fakopáncs (Dendrocopos major)
Valamennyi fakopáncs közül ez a legismeretesebb. Honos egész Európában és Szibériában, egészen Kamcsatkáig. Úgy a ligeteket, mint az összefüggő erdőségeket egyaránt szereti. Ősszel, meg télen a kertekbe is
ellátogat. Testhossza 23-26 centiméter, szárnyfesztávolsága 38-40 centiméter, testtömege 70-100 gramm.
Feje teteje, nyaka és háta fekete, nagy, jellegzetes, fehér foltokkal, hasa alja vörös. Erős csőrével lyukat vés
a fába, a kéreg alatt élő hernyókat keresgélve, majd ragadós nyelvével szedi ki táplálékát. A fatörzsről is
összeszedi a bogarakat, és a gyümölcsöket is megeszi. Magyarországon rendszeres fészkelő, gyakorinak
számít. Hazánkban védett, eszmei értéke 10  000 Ft.
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Bemutatkozik a székesfehérvári
SM-centrum

Két orvos, dr. Guseo András főorvos és dr. Eizler Kornéla fogadja a Fejér megye
lakosainak ellátásáért felelős SM-centrumhoz forduló sclerosis multiplexes betegeket.
Mindketten személyre szabott terápiával igyekeznek elősegíteni azt,
hogy az SM-betegséggel küzdők minél teljesebb életet élhessenek.
A centrum nővére, Boda Jánosné Pannika szinte éjjel-nappal a pácienseik rendelkezésére áll.

s

A sclerosis multiplex egy krónikus autoimmun seken, mind itthon, mind külföldön. Ennek köszönhebetegség, aminek a lényege, hogy a saját im- tően az SM-centrumokban dolgozók között személyes
munrendszer támadja meg az idegsejtek nyúlványainak kapcsolat alakult ki, így bármikor fordulhatnak egymása fehérjeburkát, ez pedig funkciózavarhoz vezet. Ez je- hoz segítségért egy-egy konkrét eset kapcsán is.
lentkezhet zsibbadás, homályos látás, szédülés, kettős
A székesfehérvári SM-centrumban két orvos, dr. Guseo
látás, járásbizonytalanság, sürgető vizelési inger képé András főorvos és dr. Eizler Kornélia szakorvos (a neu
ben, de egyéb tünetek is előfordulhatnak.
rológiai osztály főorvosa dr. Kerényi Levente), valamint
A betegség első tünetei 20–30 éves kor között jelent- egy kizárólag SM-betegekkel foglalkozó nővér, Boda Jákeznek leggyakrabban, kicsivel gyakoribb a betegség nosné Pannika dolgozik a betegek minél színvonalasabb
nők esetében. Az SM pontos oka
ellátása érdekében. A centrumhoz
egyelőre nem ismert, „multifaktartozik egész Fejér megye körültoriális” betegségnek tartják, ami
belül 420 ezer lakosa, de természeazt jelenti, hogy nem egy, hanem
tesen (mint minden más centrum
több ok váltja ki együttesen. A beesetében) felkeresik az intézményt
tegség jelenleg a szó szoros értela területen kívülről érkező pácienmében nem gyógyítható, de fősek is. Az SM-betegek gondozása jáként a rosszabbodásokkal-javuláróbeteg-szakellátás keretében törsokkal járó kórforma kimenetele
ténik, de a kivizsgálás és a rosszabimmunmoduláns gyógyszerekkel
bodások kezelése miatt szükséges
pozitív irányba befolyásolható.
kórházi háttér is rendelkezésre áll a
Mivel a diagnózis felállítása, ilFejér Megyei Szent György Kórház
letve a legmegfelelőbb kezelés
56 ágyas neurológiai osztályán.
megválasztása alapos tudást és
A kivizsgálás, a diagnózis felállígondos mérlegelést igényel, ezért
tása során fontos más lehetséges
a sclerosis multiplexes betegeket
betegségek kizárása.
Dr. GuseoAndrás
speciális tudással rendelkező szakA sclerosis multiplex kórlefolyása
értők által működtetett SM-centrumokban gondozzák. alapján több csoportba sorolható, leggyakoribb a rosz
Az orvosok és nővérek évente több alkalommal vesznek szabbodásokkal-javulásokkal járó kórforma, a jelenleg
részt kizárólag erre a kórképre fókuszáló továbbképzé- rendelkezésre álló kezelési lehetőségekkel ennek a kór-
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formának a lefolyását lehet leginpácienseik szerint nagyon sokat jekább pozitív irányba befolyásollent, hogy őszintén elmondhatják
ni. Sajnos vannak esetek, amikor
problémáikat, bizalommal fordula folyamatosan rosszabbodó kórhatnak hozzájuk a mindennapos
forma, vagy a másodlagosan kialagondjaikkal, családi, munkahelyi
kuló fokozatos rosszabbodás miproblémáikkal. Úgy véli, ez a fajta
att az immunmoduláns kezelésbizalom megtiszteltetés orvosnak,
től már nem várható pozitív hatás,
nővérnek egyaránt.
emiatt ezt a hatóanyagot tartalmaEizler Kornélia azt szokta mondazó készítmények további adagoláni a betegeinek, hogy próbálják ne
sa nem indokolt. Ezt a tényt sokbetegségként, hanem állapotként
szor nehéz a betegekkel elfogadfelfogni a sclerosis multiplexet,
tatni, de ilyenkor is nagyon fontos
amellyel meg kell tanulniuk együtt
a beteg lelki támogatása, a panaélni. Törekedjenek arra, hogy ez az
szainak a tüneti kezelése. Az SMélet még tökéletesebb, még inDr. Eizler Kornélia
terápiával foglalkozó orvosok a bekább apró örömökre épülő legyen,
tegekkel együtt remélik, hogy előbb-utóbb ezekben az próbáljanak az átlagosnál is jobban koncentrálni az
esetekben is rendelkezésükre áll majd az állapot ros�- egészséges életmódra. Aki a betegségét elfogadja, poszabbodását gátló hatékony terápia.
zitívan tud hozzáállni, általában jobb betegséglefolyásAz immunmoduláns kezelést a betegek 300 forin- ra számíthat.
tos havi térítési díj ellenében kaphatják meg, azonban
A centrum orvosai – amennyiben indokolt az imezek nagyon drága készítmények: az Országos Egész- munmoduláns kezelés – a megfelelő készítményt a
ségbiztosítási Pénztár több mint havi 200 ezer forintot beteggel történt egyeztetés alapján, kívánságát figyefizet egy beteg terápiájáért. Mind a költséges kezelés, lembe véve választják ki. Fontos megemlíteni, hogy
mind a szakmai irányelvek betara már korábbiakban említett imtása miatt nagyon pontos, részlemunmoduláns kezelés nem a betes dokumentáció vezetését írják
tegek aktuális állapotának a javíelő a hatályos jogszabályok, ebtását szolgálja, hanem a betegség
ben az orvosok segítségére van
lefolyását igyekszik pozitív irányaz SM-centrum nővére, Bodáné
ba befolyásolni. Amennyiben a
Pannika.
betegnek új panasza van, és az
A székesfehérvári SM-centrum
klinikailag jelentős tünetekkel jár,
részt vesz klinikai vizsgálatokban
annak javítása érdekében a beteis azért, hogy egyre hatékonyabb
get szteroid-lökéskezelésben rékészítményekkel kezelhessék a beszesítik. Ennek érdekében a betegeket. Az orvosok nagyon fontegeket arra kérik, hogy ha új patosnak tartják a beteg részletes felnaszuk van, ami nem múlik el 24
világosítását, életmódjukat tanáórán belül, mindenképpen kerescsokkal igyekeznek befolyásolni,
sék kezelőorvosukat.
de aranyszabály nincs, minden beFontos a táplálkozás is, hisz az
Dr. Kerényi Levente
teg egy-egy külön személyiség, így
SM-betegek számára ajánlott hemindegyikhez másként és másként kell fordulni. Ezekbe lyes étrend is befolyásolja állapotukat. Ajánlott a media megbeszélésekbe igyekeznek bevonni a beteg számá- terrán diéta tartása, sok zöldséget és gyümölcsöt, halat,
ra fontos családtagokat is. Guseo András főorvos állítja, fehér húsokat kell fogyasztani.
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A betegeknek tudniuk kell azt
ni, hogy Székesfehérváron műköis, hogy kerülniük kell a nagy medik egy SM-klub is (Fejér Megyei
leget, mert a kívánatosnál magaSclerosis Multiplexesek Egyesülesabb hőfok felerősítheti a megléte, Székesfehérvár, Tolnai u. 34.),
vő panaszokat, illetve a „lappanahova minden beteget szeretettel
gó” panaszokat felszínre hozhatja
várnak. Itt baráti támogatást, jó taátmenetileg. A megfázások penácsokat kaphatnak betegtársaikdig igazi állapotrosszabbodást
tól, illetve jó néhány hasznos edzőprovokálhatnak, ezért amen�gép is rendelkezésre áll, valamint
nyire lehet, kerülni kell. A sport,
gyakran szerveznek közös programozgás is kívánatos, de nem 100
mokat, kirándulásokat a klub falain
százalékos erőbedobással.
kívül is. (Erről bővebben lásd keretes
A betegek gyermekvállalásá
írásunkat.) Eizler doktornő azonnak nincs akadálya, különösen
ban úgy véli, hogy ebben sem egyegy támogató házastárssal, csaformák a betegek, van, aki szívesen
Boda Jánosné
láddal a háttérben. Terhesség
találkozik betegtársaival, de tisztealatt a rosszabbodások esélye inkább csökkenni szo- letben kell tartani azt is, ha inkább magában szeretne
kott, illetve újabb vizsgálatok szerint a kizárólagos megküzdeni a betegségével.
anyatejes táplálás is véd a rosszabbodásokkal szem„A beteg állapotán javítani úgy tudunk igazán, ha siben. Terhesség alatt azonban az immunmoduláns ke- kerül a beteg bizalmát elnyernünk, jó légkört kialakízelést fel kell függeszteni.
tanunk. Ennek érdekében mind az SM-nővérünkhöz,
Fontos lenne, hogy a betegek mielőbb neurológus- mind hozzánk, orvosokhoz bármikor fordulhatnak a
hoz kerüljenek, ezért a székesfehérvári SM-centrum betegek segítségért, egy-egy jó szóért, megnyugtatáa jövő esztendő elején továbbképző tanfolyamot hir- sért” – mondja Eizler Kornélia. Reméli, hogy ezt a betedet a háziorvosoknak. A betegek számára fontos tud- geik is így érzik!

Egy péntek délután…
Péntek délután 4 órakor hét SM-beteg „küzd” különféle kondíciót javító gépekkel egy klubhelyiségben.
Az ajtó előtt állva vidám nevetés szűrődik ki az ajtórésen. A teremben Guseo doktor büszkén mutatja,
hányféle eszközt, berendezést sikerült megvásárolniuk. Van, aki futógépen gyalogol, van, aki az egyensúlyát javító gépen próbál helytállni. Akinek kedve van
és természetesen mersze is, felülhet egy lovaglógépre is, de a sarokban az ellipszistréner is csak egy merész, kitartó jelentkezőre vár. Középkorú férfiak és nők
mesélnek arról, hogy mit jelent számukra a közösség.
Szőke hajú, mosolygós fiatalasszony csak a bemutató kedvéért, de felpattan egy csodamasina talapzatára, mely folyamatos rezgést produkálva lazítja izmait.

4

Azt meséli, először csak félve merészkedett a társaságba, tartott tőle, hogy ahelyett, hogy erőre kapna,
társai állapota csak tovább rombolhatja majd kedélyállapotát. Tévedett, és ma már ő is igyekszik bevonni
másokat az SM-társaság helyi klubjának programjaiba. A férfiak egymást ugratva, csipkelődve próbálják
rávenni társukat arra, hogy álljon fel a futógépre és
most mutassa meg, mit tud. Nem kell sokat győzködni – ugrik, sőt már majdnem fut is.
Azt meséli, korábban gondolni sem mert arra, hogy
sportoljon, ma már elképzelni sem tudja az életét e nélkül. Meg a klub nélkül sem, hisz számtalan élménnyel
gazdagabbak, kirándulnak, beszélgetnek. Nincsenek
egyedül – tudják, számíthatnak egymásra és az orvosukra. Mit kívánhatnának még?

A Magyar SM Társaság alapítása

A kezdetek

A Székesfehérvári Szent György Kórház SM Centrumának vezetője, dr. Guseo András az átlagosnál
sokkal intenzívebben „mozgatja”, aktív közéletre buzdítja a betegeit. A sclerosis multiplexes betegek
érdekképviseletét ellátó első szervezet alapítóját az SM Társaság indulásáról kérdeztük.

s

Guseo András az 1980-as évek elején döntött úgy,
hogy hivatása gyakorlásának kötelező keretein
túlnyúlva, pluszidőt és -energiát szentel arra, hogy a betegeinek életminőségét tovább javítsa. Egy háromnapos, az
SM Társaságok Nemzetközi Szövetsége által meghirdetett
kongresszuson vett részt Bécsben főnökével együtt, Pálffy
professzor úrral, aki az idők folyamán összebarátkozott a
társaság főtitkárával, akinek felesége egri származású volt,
mint ő, így nem volt nehéz meggyőznie őket arról, hogy a
soron következő ülésüket Budapesten tartsák.
Ennek köszönhető, hogy 1982-ben Budapesten ülésezett a társaság vezetősége, amelyen 3 magyar kutató kapott bemutatkozási lehetőséget (a nemzetközi konferencián). Ennek sikerét mi sem bizonyította jobban, mint az,
hogy Guseo Andrást is meghívták a Nemzetközi SM Társaság Orvosi Szaktanácsadó Testületébe, majd a rákövetkező évben beválasztották a testület legfelsőbb szervébe, a
végrehajtó bizottságba. Pár évre rá, 1984-ben a társaság
Zürichben tartott konferenciáján egy számára megdöbbentő élmény hatására döntött úgy, hogy megalapítja a
szervezet magyarországi társaságát.
A konferencián a betegek azt igyekezték szemléltetni a résztvevőkkel, hogy ők miként látják az orvos-beteg
együttműködését, mit éreznek egy vizsgálat alkalmával;
a színpadon egy szőke, fiatal csinos színésznő, maga is
SM-beteg, tolókocsiban ült (betegként), vele szemben pedig az orvos. A beteg sorolta a panaszait: nem lát az egyik
szemére, szédül stb. Az orvos a szakma szabályai szerint
megvizsgálta a páciensét, szűkszavúan közölte a diagnózist latinul, majd a gyógyszer szedésének szabályait és a
kontroll időpontját. Az orvos látszólag tökéletesen elvégezte a munkáját, a betegét ellátta tanáccsal, gyógyszerrel.
A színésznő kiment, és magába roskadt. Semmit sem értett.

Ezt követően a konferencia moderátora felkért egy önként jelentkezőt (orvost), aki a betegek kívánságai alapján,
a laikusok tudásszintjét figyelembe véve válaszolt a kérdésekre. A színésznő ismét elsorolta a tüneteit, a doktor megvizsgálta, és közérthető nyelven ismertette vele a panaszai
okát, a kezelés célját, majd arról is pontos felvilágosítást
adott, hogy várhatóan mennyi időn keresztül kell folytatni ezt a kúrát. Elmondta azt is, hogy a kezelésnek milyen
mellékhatásai lehetnek. Ha rosszabbodik – kérte a betegét
–, jöjjön el, ha nem, akkor szedje be az előírt gyógyszer
adagot, és az előre meghatározott időpontra visszarendelte kontrollvizsgálatra. Óriási volt a különbség – mondja
Guseo főorvos. A beteg megnyugodott. Tudta, hogy miről
van szó, tudta, hogy mi történik vele, a kétségei megszűntek, nyugodtan ment haza, mert látta azt, hogy biztonságban van, bármi is történjen vele, tudta, mi a teendője.

A hőskor: az első lépések
Amikor hazajött, összeszedte a betegeit és egy előadás
keretében elmondta nekik, hogy szeretne egy betegsegítő klubhálózatot életre hívni. Már akkor látszott,
hogy ez a betegség több, mint amit egy család el tud
viselni. Mindenki számára megterhelő, hisz a betegeket
gondozni, a családot oktatni, segíteni kell. Szeptemberben hívta össze az első ülést, novemberre minden engedély a kezében volt ahhoz, hogy szervezett keretek
között folyhasson a munka. Voltak betegeim – meséli –,
akik távolról érkeztek, őket is arra biztattam, kapcsolódjanak a társaságunkhoz, a helyi orvosok bevonásával,
segítségével sorban megyéről megyére menve alakították ki a klubokat. Két éven belül az ország valamennyi
megyéjében működtek a betegszervezetek. Az érintet-
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tek rendszeresen meginvitálták üléseikre az őket gyógyító orvosokat, gyakran az osztályvezető patronálta a
klubot, utána pedig jöttek a fiatal orvosok, akik lelkesen
vettek részt a társaság életében. Nem volt könnyű – emlékszik vissza, mert az orvosok egy része a leterheltség
miatt nyűgként élte meg, tehernek érezte ezt a munkát.
Miután minden megyében megalakult egy-egy egyesület, 1986-ban létrehozták az SM Klubok Koordinációs
Tanácsát, előző esztendőben pedig megalapították az
SM Alapítványt, mely a klubrendszer működtetésének
anyagi fedezetének előteremtésével foglalkozott.
Ezt követően a nemzetközi társaság mintájára elkezdtek
továbbképző tanfolyamokat tartani a segítő orvosoknak.
Úgy véli, neki könnyebb dolga volt, mint kollégáinak, hisz
főnöke az SM-terápiáról írta a disszertációját is. „Az első dolgom az volt, mint frissen kinevezett osztályvezető főorvosnak, hogy lementem a pincébe és az osztály fennállásának
18 éve alatt összegyűlt összes kórrajzot átnéztem” – meséli,
majd félretette azoknak a betegeknek a kartonját, akik valószínűleg sclerosis multiplexesek voltak. „Értesítettem és kértem őket: jöjjenek be egy kontrollvizsgálatra, és attól kezdve
nem engedtem el őket.” Az első klubdélutánra 70 beteg jött
el. Az első elnökünk még ma is betegem, 87 éves, a saját lábán jár kontrollokra úgy, hogy két évvel ezelőtt egy szívinfarktust is átvészelt.”

A világkongresszus sikere
Guseo András úgy véli, óriási lökést adott a magyar SMmozgalomnak, hogy 1994-ben Budapesten ülésezett az
SM-világkongresszus, 51 országból érkeztek a résztvevők.
Ebben az időben már az interferonkezelés legalizált volt
Nyugaton, és Magyarországon is itt volt már két gyártó
is, a Teva és a Schering gyógyszergyár is, mindkét céget
meghívtam, akik kiállítottak a konferencián, bemutatták
a készítményeiket. Akkor a Copaxon még kísérleti fázisban volt, az állatkísérletes és humán kipróbálási eredmények már egészen jók voltak, látszott, hogy jó gyógyszer
lesz belőle. Állítja, hogy a következő évben ennek a konferenciának a hatására is sikerült elérnie a szakmának azt,
hogy az állam finanszírozza a béta-interferon-kezelést.
A szakmai irányítás, a gyógyszerelési protokollok kidolgozása, a terápiás folyamatok szabályozásának előkészítése is az SM Társaság védőernyője alatt született. „Óriási
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dolog volt ez akkoriban” – emlékszik vissza Guseo doktor, 320 millió forintot kaptak egy évre a gyógyszeres kezelésre. Örültek, hogy a legmodernebb kezelést egyre
több betegnek biztosíthatták. „A két készítménnyel, 500
beteggel indultunk elsőnek az összes szocialista ország
közül. Innen indult az SM-szervezet, ma már képzett nővéreink, orvosaink vannak, és 1995-ben a hatékonyabb
felhasználás érdekében centrumosították az ellátást.”
Pillanatnyilag 5 gyógyszeres terápia közül választhatunk,
és hamarosan újabb készítmények kerülnek forgalomba.
Arra a kérdésre, hogy az SM-betegek ellátása terén mi
változott leginkább az elmúlt években, Guseo András azt
válaszolja: az az orvosok hozzáértése, illetve a betegeket irányító nővérek hozzáállása. Ebben a gyógyszergyárak óriási segítségükre vannak. Rendszeres továbbképzésekkel biztosítják azt, hogy a nővérek kellő hozzáértéssel
tudják a betegeket szolgálni.

Okok és miértek
Hosszú időn keresztül töprengett azon, miért van az, hogy
egyik-másik beteg, akármit csinál vele, a meredek lejtőn
szánkózik lefelé, mások meg virulnak. Ma már tudja, hozzáállás kérdése is – számára egyértelmű. A folyamatos vagy
időszakos romlást mutató betegei esetében típusos hozzáállást lát visszatérni. Ezek a páciensei szoronganak és félnek
– ezért egy új beteggel minden esetben minimum másfél
órát foglalkozik. Nem engedi el addig, amíg az összes kérdésére nem válaszolt. Egy hónap múlva visszahívom, akár
jól van, akár rosszul – mondja. A felmerült újabb kérdéseit is meg kell válaszolni. Ettől a beteg megnyugszik, nem
fél a betegségtől. Igyekszik a betegek életútjában is választ
keresni a miértekre, sokéves tapasztalattal a háta mögött
állítja: a stressz alapvetően befolyásolja a betegei állapotát. Ez ellen küzdeni kell – megvannak a sajátos módszerei,
melyekkel, állítja, több embert talpra állított már.
Hinni kell és küzdeni – a sorstársak támogatása, a család szeretete és az általa kínált orvosi tudás csak kiegészítő terápia. Mindenki saját sorsáért felel, Guseo András a lehetőségek széles tárházát kínálja betegeinek.
Van, aki akar és tud is élni a lehetőségekkel. Lehet egyedül is küzdeni, de együtt könnyebb – vallja.
(A Magyar SM Társaságról bővebben a www.smtarsasag.hu honlapon olvashat.)

s Prof. dr. Illés Zsolt, Pécsi Tudományegyetem, Neurológiai Klinika

Beszámoló az Orvos Tanácsadó Testület
kecskeméti üléséről
A kecskeméti Országos SM Napot megelőzően az Orvostanácsadó Testület ülésezett,
a tanácskozás fókuszában a keringési vénás elfolyási rendellenesség (a CCSVI) állt,
de hallhattunk előadást az immunmoduláns kezelések és az őssejt-transzplantáció
magyarországi helyzetéről, valamint a mélyagyi stimuláció (DBS) – köznapi nyelven
„agyi pacemaker” – lehetőségeiről sclerosis multiplexben.

s

Az utóbbi két évben – elsősorban a média hatására – a sclerosis multiplex kezelése egyik
központi témája lett a vénás keringési elfolyás feltételezett zavara, a CCSVI és ennek műtéti kezelése. A téma nem kevés érzelmi visszhanggal társuló nemzetközi vitát váltott ki és vált ki folyamatosan a betegek, az
orvosok – elsősorban a neurológusok és intervenciós
radiológusok – és a sclerosis multiplexszel foglalkozó kutatók körében. Az objektív megközelítést tovább
bonyolítja, hogy a közép- és kelet-európai régió egyes
országaiban komoly pénzösszegek fejében vizsgálatokat és műtéti beavatkozást hirdetnek. A média – elsősorban az internet –, de egyes magyar csatornák is,
több szubjektív betegbeszámolót tett közzé, de az e
betegeket kezelő és gondozó orvosok objektív vizsgálati eredményei nem nyertek nyilvánosságot. Az euró
pai SM-konferencián (ECTRIMS) 2010 októberében,
Göteborgban egy külön szekció előadásai csak ezzel a
témával foglalkoztak.

Mi mondható el a CCSVI-vel kapcsolatban?
2009 áprilisa óta nemzetközi orvosi szaklapokban kb. két
tucat közleményt publikáltak a témával kapcsolatban,
majd ezek közül többre reagálva kommentárok is megjelentek. A 2009-es közlemények 100%-a, és az összes
közlemény 70%-a mindössze egyetlen orvoscsoporttól
származik; a csoporttól független tudományos munkák
csak az utóbbi pár hónapban jelentek meg.

Az olasz Zamboni által irányított eredeti munkacsoport
elmélete szerint az SM-betegek jelentős százalékában az
agyból kiáramló vér elfolyását biztosító fő vénákon szűkület alakul ki, emiatt az agyi vér kiáramlása gátolt, mely
az erek körül vas lerakódását okozza, és ez hozzájárul a
sclerosis multiplex tüneteihez. Az eredeti közleményben
az összes vizsgált betegnél észlelték a vénás elfolyási zavart, ezt azonban később a munkacsoport módosította.
Továbbá, a munkacsoport a szűkület műtéti megoldását
javasolta. Az elmélettel szemben számos kritika fogalmazódott meg az SM kezelésében részt vevő orvosok,
nemzetközi szakértők, kutatók részéről. A kritikák központi elemei, hogy a több évtizedes kutatásból származó nagyszámú adatba az elmélet nehezen illeszthető be,
annak számos eleme ellentmondásos (pl. vénás elzáródások, az erek műtéti eltávolítása SM-et nem okoz); a vénás elfolyás zavara nehezen lenne magyarázható döntően két véna (ér) rendellenessége miatt; hasonló eltérések az eredeti közleménnyel szemben egészségesekben
is kimutathatók. Valóban, az utóbbi pár hónapban több
munka jelent meg, melyek nem tudták megerősíteni a
Zamboni-csoport adatait, illetve az agyi vaslerakódás lehetőségét nem támogatják SM-betegekben. Az egyéni
beszámolók szubjektívek, azokat objektív orvosi vizsgálatok nem erősítették meg. Ezért a nemzetközi szakmai
álláspont olyan, a gyógyszertanulmányokhoz hasonló,
több központban zajló tanulmány elvégzését tartja szükségesnek, mellyel objektíven vizsgálható, hogy valóban
van-e vénás keringési zavar SM-betegekben, és ezen
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segít-e műtéti beavatkozás. Ehhez betegek és egészségesek összehasonlítása lenne szükséges, melynek során a vizsgáló orvosok nem tudják, hogy beteget vagy
egészséges kontrollt vizsgálnak. Ilyen tanulmány szervezését az olasz SM Társaság felvállalta és szponzorálja: 10-15 központban összesen 1500 beteg vizsgálatát
tervezik, és a vizsgálatok eredményét a fentieknek meg
felelően „vakon” a Zamboni-csoport értékeli majd.
Az Orvostanácsadó Testület a fenti nemzetközi álláspontnak megfelelően támogatja a korrekt, jól megtervezett tanulmány elvégzését nagyszámú beteg bevonásával. Ennek előkészítése több mint ezer beteg részvételével zajlik külföldön.
További kérdésként merült fel az SM-betegek egy részénél jelentkező végtagremegés műtéti kezelésének,
„agyi pacemaker” beültetésének kérdése. A rendelkezésre álló tanulmányok és beszámolók száma azonban
csekély ahhoz, hogy egyértelmű konklúziót lehessen
levonni. A beavatkozás feltehetően kevésbé hatásos,
mint Parkinson-kórban, így elbírálásához különösen
fontos bizottsági állásfoglalás minden egyéni esetben,
hasonlóan a Parkinson-kórban alkalmazott hazai gyakorlathoz.
Hasonló bizottsági konszenzust javasolt az OTT az
őssejt-transzplantáció esetében. A sclerosis multiplex
szempontjából két őssejt érdemes megfontolásra: (i) a
csontvelőben termelődő, majd a vérbe is kijutó olyan
őssejtek, melyekből az immunrendszer sejtjei képződnek. E sejtekből a kóros immunrendszer helyett egy új,
helyesen működő immunrendszer létrehozására van
lehetőség, mivel más, feltehetően jól funkcionáló sejtekből áll. Akkor érdemes az átültetést elvégezni, ha
a betegség lefolyásában az immunrendszer még komoly szerepet játszik, vagyis a relapszáló-remittáló fázisban. A szekunder progresszív és a primer progres�-

8

szív fázisban már valószínűleg nem az immunfolyamatok az alapvetőek. Ez a fajta őssejt-transzplantáció
a betegek egy kis csoportjában jön igazán szóba,
akiknél a nagyon aktív, komoly tünetekkel járó relapszusokat az immunmodulánsok nem befolyásolják.
(ii) A másik lehetőség olyan őssejtek átültetése, melyekből a központi idegrendszer (agy, gerincvelő) olyan
új sejtjei jönnek létre, melyek az SM során károsodtak;
ilyenek elsősorban a velőshüvelyt termelő oligodendrocyta és az idegsejtek. A központi idegrendszeri őssejtekkel zajló átültetések gyermekcipőben járnak, kísérleti stádiumban vannak. A fő gondok a következők.
Az őssejtek hogyan juttathatók át a vér-agy gáton, be
a központi idegrendszerbe; és ha átjutnak, megtelepszenek-e? Ha megtelepszenek, átalakulnak-e speciális
sejtekké? További veszély, hogy az őssejtekből daganatok alakulhatnak ki. Végül, ha a sejteket károsító folyamatok változatlanul működnek (pl. kóros immunválasz), az újonnan keletkezett, megtelepedett sejtek végül ugyanúgy elpusztulhatnak.
A natalizumabbal történő kezelés az utóbbi egy
évben nyert teret Magyarországon. A biztonságos
adagolás miatt csak kiemelt centrumokban adható,
minden betegnél meghatározott vizsgálatok elvégzése szükséges a kezelés beállítása előtt és alatt is.
A centralizáció miatt azonban az adagolás nehézséget
okozhat; ennek átgondolása, és szükség szerint változtatása javasolt. Ezzel a kérdéssel kapcsolatban merült fel a jelenlegi SM-centrumok helyzete: a centrumok színvonalának egységesítése és felmérése, a továbbképzés igénye, a pontos dokumentáció alapvető
a megfelelő beteggondozáshoz. Az új terápiák megjelenése a jövőben, és ezzel a terápiás lehetőségek
bővülése még nagyobb körültekintést, a meglévő
centrumok átgondolását és szükség szerinti változtatását is szükségessé teheti.

s Oláh Rita pszichológus

Aki toleráns, az boldogabb?

Nemrégiben fiatal SM-beteg nő panaszkodott, hogy az utóbbi időben türelmetlen,
ingerlékeny, agresszív. Olyan indulatokat tapasztal magán, amilyeneket korábban soha, amit
egyrészt ijesztőnek talál, másrészt félti ettől az eddig harmonikusnak mondható párkapcsolatát.
Egy másik beteg arról mesélt, milyen nehezére esik megértetni a környezetével, hogy csak abban
segítsenek neki, amiben ő erre igényt tart. „Jólesik a törődés, de a maradék önállóságomtól is
megfosztanak. Nem akarok hálátlan lenni, de néha már legszívesebben rájuk kiabálnék” – mondja.
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A konfliktuskezelés, a negatív érzések kommunikálása, az agresszív indulatok megjelenése gyakori téma a pszichológus rendelőjében. A negatív indulatok, a másikkal szembeni ambivalens érzések
– azaz, hogy miközben szeretünk valakit, vannak tulajdonságai, amelyek nincsenek ínyünkre – nehezen megélhetők, és gyakran kínkeservesen kommunikálhatók. Ha
valaki minden ízében ellenszenves, az semmiféle problémát nem okoz, őt kedvünkre kritizálhatjuk, de a szeretett
személyekkel ez nem mindig ilyen egyszerű. A tapintat, a
másikhoz fűződő kapcsolat féltése sokszor megnehezíti a
negatívumok kimondását.
M. Scott Peck: A járatlan út című könyvében így fogalmaz: „Egy házasságon belül csak akkor lehet megoldani az alapvető problémákat, ha a házastársak
mélyen tudatában vannak, hogy a küzdelmük nem
okozhatja magának a kapcsolatnak a bukását.” A negatív visszajelzés jó esetben nem a másik személyére, hanem bizonyos tulajdonságaira, tetteire vonatkozik. A kritika akkor adekvát, ha a másik azt érzi, sejti, reméli: „nem engem utál, hanem azt, amit csinálok”.
A gyerek is akkor érzi magát biztonságban – márpedig a szülő által biztosított szeretet és a biztonság alanyi jogon megillet minden gyermeket –, ha tudja, a
szülő szeretete nem veszíthető el, még akkor sem,
ha az adott pillanatban éppen nagyon dühös is rá.
A fontos barátok (ha valóban azok) anélkül dörgölhetik orrunk alá az önmagunk előtt is nehezen vállalható gyarlóságainkat, hibáinkat, hogy félnünk kellene a
megszégyenüléstől, a kapcsolat elvesztésétől. „Hiába

fürösztöd önmagadban, csak másban moshatod meg
arcodat” – mondja József Attila, de ahhoz, hogy ez kölcsönös, építő és ne destruktív legyen, ahhoz kapcsolati
biztonság kell, amely a pillanatnyi indulatokat is elbírja.

A konfliktuskezelés
fejleszthető képesség
A pozitív gondolkodás és a „hogyan legyünk könnyen,
gyorsan boldogok?” fénykorában sokat hallunk arról, milyen fontos a pozitív megerősítés. Akinek volt olyan szülője, munkahelyi főnöke, házastársa, aki ezzel szűkmarkúan
bánt, az pontosan érti, zsigerileg érzi ennek kétségbevonhatatlan jelentőségét. A kérdés csak az, hogyan tanulunk
meg bánni a negatív érzésekkel, az elégedetlenséggel,
sértettséggel, cserbenhagyottsággal, haraggal, tudjuk-e
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kommunikálni ezeket a megfelelő pillanatban az érintettek felé, vagy hagyjuk áldozatul esni kapcsolatainkat és
magunkat inkább, „csak konfliktus ne legyen”.
A konfliktuskerülés, a megoldatlan szituációk frusztrációhoz vezetnek, ami az agresszív indulatok táptalaja. A konfliktusok az életünk részei, nem az a kérdés, vannak vagy
nincsenek, hanem az, konstruktív vagy destruktív módon
oldódnak-e meg. Amíg a fiatal házaspár – akár veszekedésig fokozódó – vitája arról szól, hogyan kell megosztani a
háztartási munkákat, hogy egyikőjük se érezze cselédnek
magát, addig nincs baj. Ha a vita témája már nem a munkamegosztás, hanem egymás szidása, akkor kevés az esély
a megegyezésre. A konstruktív konfliktuskezelés a megoldást célozza, útja a kölcsönös kompromisszum, az együttműködés, a tolerancia, az empátia. Ehhez szükség van
egészséges önérvényesítésre, vagyis konstruktív agresszióra. Azért konstruktív, mert úgy jeleníti meg a belső igényeket, szükségleteket, úgy próbál eljutni a megoldáshoz,
hogy közben tekintettel van a másik érzéseire, érdekeire
is. Önérvényesítés nélkül nincs kiegyensúlyozott lelki élet,
hiánya kiszolgáltatottságot, mártírszerepet, indulatokat
szül. A destruktív konfliktusmegoldás során a másik nem
partner, hanem ellenfél, akinek leginkább a leminősítése
zajlik. Nem vezet sehová, csak egymás bántásához, kölcsönös haraghoz, meg nem értettséghez, agresszióhoz.
A konfliktuskezelés tanulható, fejleszthető képesség,
mint ahogyan az empátia és a tolerancia is, mégis azt
látjuk, hogy a bennünket körülvevő világ egyre erőszakosabb, egyre agresszívebb.

Frusztráció és agresszió
Az agresszió okai számos szinten elemezhetők. Lehetnek társadalmi okai, magyarázhatják a személyiségfejlődés sajátosságai, de okozhatják pillanatnyi szituatív
tényezők. Irányulhat a külvilágra, másokra, de fordulhat
önmagunk felé is. Lehet tudatos, de tudattalan is, az elfojtott agresszió gyakran köszön vissza szorongás vagy
különféle testi tünetek formájában.
A szociológiai elméletek szerint a nagy társadalmi változások – mint amelyek Magyarországon az elmúlt 20 évben zajlottak – idején a normák meggyengülése, az egyértelmű viselkedési szabályok hiánya komoly alkalmazkodási nehézségeket, számos feszültséghelyzetet teremt,
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amely fokozhatja az agresszív késztetéseket. Csak egy
példa: a mai húszévesek szüleit arra tanították: „légy szerény, mint az ibolya”, „link ember az, aki váltogatja az állásait”. Ma, aki egy álláshirdetésen szerény, az hoppon marad, aki nem lép időnként tovább, az „lúzer”. Az új idők új
szeleihez történő alkalmazkodás igen komoly adaptációs
erőforrásokat igényel, s hogy mennyi feszültséget gerjeszt, arról mindannyian rendelkezünk tapasztalatokkal.
Az agresszió leggyakrabban a frusztrációra adott válasz.
Kitűzünk valamilyen célt, szeretnénk valamit elérni, de ebben valamilyen külső vagy belső ok megakadályoz bennünket. Hétköznapi példa: elhatározzuk, hogy imádott,
ámde rendetlen kamasz gyermekünket rendre szoktatjuk. Aki próbálkozott már hasonlóval, tudja, milyen heroikus a feladat. Nap mint nap következetesen kirimánkodjuk belőle, hogy tegye a dolgát, közben abban reménykedünk, hogy vagy megszereti a rendet, vagy megunja a
zaklatást. Egy idő után a sikertelenség óriási frusztráció,
külső ok a gyerek ellenállása, belső a saját fásultságunk,
a kiváltott indulat mértéke temperamentumfüggő. Ennél
lényegesen akutabb frusztrációs helyzet, amikor valakinek az orvos szobájából kilépve jutnak eszébe a legfontosabb kérdések, amelyeket fel akart tenni. A frusztráció
okozta feszültséget csak fokozza, ha az ember csak magát
hibáztathatja (ezért van szükségünk bűnbakokra).
Az agresszív késztetés, az indulat, düh megjelenése nem
azonos az agresszív viselkedéssel. Abban, hogy milyen gyorsan és intenzíven jövünk indulatba, a genetikai tényezők is
szerepet játszanak, de az, hogy a felemelt kéz szimbolikusan
vagy valóságosan lesújt-e, az személyes döntés kérdése.
Frusztrációs helyzetbe mindannyian kerülünk, kudarcokat is megélünk, mégsem reagálunk ezekre egyformán. Hogy melyek azok a helyzetek, amelyek fölött
nagyvonalúan átsiklunk, és melyek azok, amelyek kizökkentenek, függ a múltbeli tapasztalatainktól, személyiségjellemzőinktől, de függ attól is, hogy az adott pillanatban milyen mennyiségű probléma zúdul ránk. Egy
gondokkal terhelt időszakban nagymértékben csökkenhet az ingerküszöbünk, olyasmikért is csattanunk,
ami máskor nem jelentene gondot. Ez lehet kellemetlen, de – bizonyos határok között – semmiképpen nem
kóros reakció. Ha pl. egy betegség passzivitásra kényszerít egy aktív, lendületes embert, környezetének érdemes számítania a beteg családtag ingerlékenységére.

A szűkebb és tágabb környezetünk
Az agresszív viselkedést, illetve annak szabályozását
nem a gének, nem az öröklődés határozza meg, sokkal
inkább tanult viselkedésnek tekintjük, amelyet az ember modellkövetés révén sajátít el. Elég kicsit üldögélni
egy játszótér homokozójának partján és figyelni a mamákat, hogyan reagálnak gyermekeik játékokért folyó
küzdelmére. Az egyik azt mondja: „ne hagyd magad,
ne légy nyámnyila”, a másik azt: „verekedni nem szép
dolog, még akkor sem, ha a másik irigy”. Persze a két
véglet között számos egyéb verzió is létezik, de jól elkülöníthető az agressziót támogató és azt tiltó mamák
csoportja. Ráadásul a gyereknevelés során elhangzó
mondatokat a szülők viselkedése hitelesíti vagy semlegesíti, mert a gyerek számára a szülő a minta, akit
másol. A rendszeres veréssel nevelő szülő azt tanítja,
hogy a konfliktusokat nem ésszel, empátiával, kreativitással, humorral, hanem erővel kell megoldani, annak
van esélye a sikerre, aki erős.
A családi minta mellett ma már a tömegkommunikáció hatásával is számolnunk kell. Számos kísérlet igazolta, hogy az agresszív modellek megfigyelése – legyen a modell valóságos személy, filmhős vagy
rajzfilmfigura – gyermekekben növeli az agresszív
késztetéseket. Minél több agressziót lát valaki, annál vadabb, érzéketlenebb lesz iránta, elveszti az érzékenységét az agresszió áldozatai iránt. Különösen
igaz ez akkor, ha a gyerek rokonszenves agresszort
lát, aki győztesen kerül ki egy helyzetből, vagyis „az
győz, aki kemény legény”.
A traumatizált, azaz a szeretet hiányát, a megszégyenítő környezetet és az erőszakot elszenvedett gyermek nagyobb valószínűséggel válik agresszív, ellenséges attitűddel jellemezhető felnőtté, aki nem bízik
mások jóindulatában, a külvilágot inkább legyőzendő
ellenségnek tartja, amellyel szemben indokolt az állandó gyanakvó készenlét. Az ilyen ember a kedvesség
mögött alattomosságot, a jó szándék mögött haszonlesést gyanít, megfosztva magát a kellemes érzés lehetőségétől, amit ezek kiválthatnának. Ez a viszonyulásmód túl azon, hogy kellemetlen, a szív- és érrendszeri
betegségek, valamint a stroke bizonyított rizikófaktora, a személyiségünkben rejlő megbetegítő tényező.

A pszichológiai kutatások alátámasztják a portréfestőből bestsellerszerzővé avanzsált Andrew Matthews
megállapítását: „Bosszankodni szabad, csak ez akadályoz minket abban, hogy élvezzük az életet… Nem azért
gyakorlunk toleranciát, hogy szentté váljunk! Azért tes�szük ezt, hogy boldogabbak legyünk.”
Az agresszió szintjének emelkedése nemcsak hétköznapi tapasztalatunk, hanem statisztikailag alátámasztott tény. Csak két adat: az erőszak Európában a 10 és
29 év közötti korosztályban a harmadik legjelentősebb
halálok, Magyarország a kamaszok öngyilkossága (azaz
önmaga ellen fordított agressziója) tekintetében a világ
élvonalához tartozik. Ez a jéghegy csúcsa. Kevésbé látványos, mégis mindannyian tudjuk, hogy a verbális agresszió, a hétköznapi arrogancia is milyen közérzetromboló lehet, ezért az erőszakmentes konfliktuskezelés jelentősége nem hangsúlyozható eléggé.

Rejtett képességeink
Még ma is gyakran használatos a népi gyógymód: „csapj
az asztalra, attól megnyugszol”. Az agresszió kiélése,
mint a megnyugvás eszköze a lélektani vizsgálatok szerint nem elég hatékony feszültségcsökkentő. Az agres�szió kifejezése nem hoz megnyugvást, sokkal inkább
igaz, hogy az agresszió agressziót szül.
A szakemberek szerint az erőszakmentes konfliktuskezeléshez önbecsülésre és mások megbecsülésére, az
értő meghallgatás, az önérvényesítés és együttműködés képességére, empátiára, nyitottságra, toleranciára
és kreativitásra van szükség.
„Nem kell mindig jól járni” – oktatta tanítványait az egyik legnagyobb magyar pszichológus, Mérei
Ferenc, de sokszor nehéz kérdés, miért érdemes küzdeni és mi az, amit elengedhetünk. Hogy ezt megtanuljuk, a nemrég elhunyt Popper Péter egy buddhista
gyakorlatot ajánlott a figyelmünkbe: „…a nap végén,
lefekvés előtt emlékeztető szavakban írd fel, amin felizgattad magad, mi esett rosszul, mi háborított fel.
A hét végén nézd végig, s ami érzelmileg közömbös,
húzd ki. Aztán egy hónap elteltével tedd meg ugyanezt. Látni fogod, mennyit izgatod magad fölöslegesen
olyan dolgok miatt, amelyek nem érnek meg semmilyen izgalmat.”
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s Fülöp Hajnalka

Kérdezze kezelőorvosát és társait a neten

Sorsközösség a virtuális térben

Az elmúlt évtizedben megnövekedett a betegek információigénye:
szeretnének többet tudni állapotukról, kezelésükről, az utógondozásról,
valamint az egészségügyi és szociális szolgáltatások elérhetőségéről.
Nincs ez másként a sclerosis multiplexben szenvedő betegek esetében sem;
a több ezerre tehető magyarországi SM-beteg kíváncsiságát egyre több speciális,
csak erre a kórképre fókuszáló internetes oldal igyekszik kielégíteni.

s

Az elmúlt évtizedben megnövekedett a betegek információigénye: szeretnének többet tudni állapotukról, kezelésükről, az utógondozásról, valamint az egészségügyi és szociális szolgáltatások elérhetőségéről. Az internet elterjedése
is hozzájárult ehhez a folyamathoz, hiszen a világhálón számtalan információ található. Egyre többen
keresnek választ egészségügyi kérdéseikre a világhálón.
Az itt szörfölők azonban kiszolgáltatottak, nem
tudhatják, hogy az általuk látogatott weboldal
szakmailag megalapozott információkat tartalmaz-e, legyen szó gyógyszerekről, gyógyhatású
készítményekről, meghirdetett kezelésekről vagy
egy-egy betegség leírásáról. Vagyis az interneten
található információdömpingnek nemcsak pozitív,
de negatív hatása is van, és ez akár az orvos-beteg kapcsolatra is rányomhatja a bélyegét. A „képzelt beteg” felesleges vizsgálatokat követel magának, az információk hatására erőszakossá válik,
egy adott kezelési típushoz ragaszkodik, és „kiszolgáltatott” helyzetbe hozhatja az orvost. A kezelés
elutasításának okára adott magyarázat az orvosnak sok idejét veszi igénybe, érvelése sokszor magyarázkodásnak tűnhet. A kezelés visszautasítása
megrontja az orvos és a beteg kapcsolatát, ebből
adódóan a kiélezett versenyhelyzetben az orvos
aggódhat a beteg elvesztésétől. (Erről bővebben
lásd keretes írásunkat.)
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Az internet segítheti az orvosok munkáját
Az orvosok többsége nehezen éli meg, hogy a korábban megszokott, „alá-fölé” rendelt orvos-beteg szerep változófélben van. A témának hazánkban egyelőre kevés szakértője van. Dr. Meskó Bertalant, a Webicina.com alapítóját, illetve a magyar http://mediq.blog.
hu/ bloggere az Origo internetes hírportálnak a témával kapcsolatban azt nyilatkozta:
„Saját szememmel láttam többször is a klinikákon,
milyen rosszul reagálnak a kezelőorvosok azon betegek speciális kérdéseire, akik a Google-on keresztül
talált cikkekkel jönnek a vizsgálatra. Nem az információ forrásának minőségét próbálják az orvosok firtatni, hanem felháborodnak, hogy a beteg miért merészelt keresgélni és miért pont az interneten. Lehet
ennek a mozgalomnak nem örülni, de el kell fogadnia mindenkinek, hogy ez elkerülhetetlen. Az internet
olyan mennyiségű (és néhol jó minőségű) orvosi információt tesz elérhetővé, amit mindenki keres és keresni fog.”
Meskó Bertalan azt javasolja, hogy az orvosok ajánljanak betegeiknek megbízható, releváns szakmai információval ellátott oldalakat. Mert ha már kevés idő
jut egy betegre, akkor az a pár perc ne a betegség alapsajátságainak elmagyarázásával teljen, hanem a beteg
egyéni problémáinak megbeszélésével. Ez az egyik
legjobb módja annak, ahogy az online világ az egészségügyet segítheti – mondta a fiatal orvos-blogger.

Virtuális térben
A magyarországi internetezési szokások elemzéséből
arra lehet következtetni, hogy nálunk a betegek elsősorban sorstársaikat keresik az interneten. Betegtársaikkal
egy virtuális közösséget alkotva igyekeznek kérdéseiket,
félelmeiket, tapasztalataikat megosztani egymással. Ezt
az igényt felismerve többféle kommunikációs csatornát
használva igyekszik a betegek igényeinek megfelelni a
Magyar SM Betegekért Alapítvány. A papíralapú kiadványuk, a SejtMag Magazin, a szervezet által szervezett
rendezvények, betegtalálkozók és a www.msmba.hu címen elérhető netes portáljuk is a betegek információs
éhségének csillapítását szolgálja.
A honlap letisztult, könnyen kezelhető, felhasználóbarát, a menüpontok egyértelműen szűrik, kategorizálják a különféle információkat. Az „aktuális” menüpont alatt a közelmúlt eseményeiről, tudományos közleményekről, kutatások eredményeiről olvashatunk.
A „közösség” címszóra kattintva az SM-mel élők közösségeinek mindennapjairól számolnak be. A „sorstársak”
egy külön rovatként jelenik meg az oldalon, e menü-

pontra kattintva személyes élménybeszámolók alapján ismerkedhetnek meg betegtársaik életével, nehézségeivel, örömeivel az olvasók.

SM-es? Internetezzen!
Érdekes problémát vet fel az egyik tavaszi cikk, konkrétan az SM klubok-közösségek idősödő tagságára, az
utánpótlás hiányára utalva teszi fel a kérdést a szerző:
hogy lehetne a közösségi életbe bevonni az eddig elzárkózó SM-mel élőket? Nos, az egyik lehetőség pont
az internet lehet, hisz a világhálón keresztül bátrabban és könnyebben kapcsolódhat be bárki egy közösség életébe. A virtuálisan induló kapcsolatok pedig idővel megerősödve a valós világban is tovább
ápolhatók. Ezt a célt szolgálja a 2003 januárjában alakult magyar nyelvű levelezőlista, és annak honlapja, a
www.smlista.hu. A rengeteg hasznos és jól szelektált
információt tartalmazó oldalt a Sclerosis Multiplex
Levelezőlista két tagja, Nagyné Bobár Beáta és Veér Zoltán készítette és folyamatosan fejleszti. Az oldal „élő
lelke” egy interaktív, több száz (!) feliratkozót tömörí-
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tő levelezőlista. Ez bárki számára elérhető, és néhány
alapvető szabály betartásán kívül semmilyen kötelezettséget nem jelent. A honlapon olvasható több szavazás és annak eredménye is, ami valamiképpen tükrözi az SM- betegek közösségének véleményét és az
őket foglalkoztató problémákat is.
A levelezőlistán olvasható hozzászólások szerint akár
az orvosok is „felírhatnák” a pácienseknek a levelezőlista kötelező használatát, hisz a sorstársakkal folytatott kommunikáció miatt csökkenhet az érintett beteg
depressziója. Sokan nem csak online közösséget, valódi barátokat is találtak az smlista.hu segítségével, az internet miatti könnyű kapcsolattartás fontos szempont
lehet egy nehezen mozgó vagy egy esetleg visszahúzódóbb beteg számára. Az smlista.hu nagyon sokoldalú: a levelezőlistán kívül fórum, blogok, vendégkönyv,
szavazás is szolgálja az azonnali bekapcsolódást az SMesek virtuális közösségébe.

Orvosok a hálón – www.magyarsminfo.hu
Az SM Centrumok honlapját a www.magyarsminfo.hu
címen érhetik el az érdeklődők. Mivel a folyamatos orvosi kontroll elengedhetetlen az SM-terápia során, ezért
az információs szupersztrádán kihagyhatatlan a többek között az orvosi centrumok elérhetőségét is listázó
speciális site. A www.magyarsminfo.hu oldal két célcsoport: a betegek és az orvosok számára is kínál olvasnivalót, hasznos információt. Az orvosi rész zárt, regisztrációhoz kötött, de a laikusok számára elérhető oldalak
is kimeríthetetlennek tűnő információval rendelkeznek.
A szakmailag hiteles információval szolgáló portálon
olvasható cikkeket, a betegek kérdéseire adott válaszokat kizárólag gyakorló orvosokból, neurológusokból álló szakmai team írja. Az oldalra kattintó érdeklődőket prof. dr. Komoly Sámuelnek, a Pécsi Orvostu-
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dományi Egyetem Neurológiai Klinika igazgatójának
a köszöntője fogadja. A fórumon akár névtelenül is
kérdezhetnek a betegek, és a válasz minden esetben
gyors és szakszerű lesz, érdemi információval szolgál
majd. A „hírek” menüpont alatt multimédiás tartalommal is szolgálnak a honlap üzemeltetői, többek között
itt tették elérhetővé a közelmúltbeli kecskeméti országos SM-nap előadásainak Power Point formátumú kivonatát is, melyet kiegészít egy alapos beszámoló az
egyes előadásokról is. Fényképgaléria és a helyszínen
készült film azt jelzi, hogy az oldal készítői igyekeznek
a legalaposabban kiszolgálni az olvasóik igényeit.

Mitől lesz hiteles egy oldal?
A www.magyarsminfo.hu-n megjelenő cikkeket, hozzászólásokat dr. Csépány Tünde, a Debreceni Orvostudományi Egyetem docense lektorálja. Az ide felkerülő adatok, információk, hírek mindegyike orvosilag megalapozott és korrekt. Éppen ezért, más oldalakkal ellentétben,
a www.magyarsminfo.hu, illetve az erre az oldalra átirányított www.smcentrumok.hu oldalakon nem fordulhat
elő, hogy hamis illúziókat keltő, szenzációhajhász információk zavarják meg az olvasókat.
Az oldalról egyébként PDF formátumban letölthetők
lapunk, az SMs Üzenet korábban megjelent, és éppen
aktuális számai is. Az oldalon egy infografikai térkép
segítségével könnyen elérhetők megyei bontásban az
SM-centrumok elérhetőségét tartalmazó adatsorok.
A betegek jogi ügyekben is segítséget is kérhetnek a
portál jogász szakértőjétől.

s 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.
Állapotváltozás: mire számíthatok?
s Kérdés: 8 éve vagyok SM-beteg, és azt szeret-

izomerősítő és egyensúlyjavító hatással bírnak. Nem
mindenkinek ajánlott: pl. van, aki fél a nagy testű állatoktól, vagy nem bízik meg a lovakban. Egy idei áttekintő közlemény szerint SM-ben jó
hatásfokkal javította az egyensúlyozást, csökkentette a fájdalmat
és az izomfeszülést. Kiváltképp a
primer progresszív kórformában
értek el biztató eredményeket.

ném tudni, hogy mit jelent, ha a betegség másodlagos romló formába megy át?
Válasz (dr. Rajda Cecília): A másodlagosan romló kórforma az állapotrosszabbodás, -javulás kórformát követően jelentkezik. Ebben
a szakaszban nem jellemzőek a
betegség hirtelen fellángolással
jelentkező állapotrosszabbodásai.
Helyette egy lassú ütemű, az előző
kórformával ellentétben nem hirtelen és jelentős fokú, hanem inkább
fokozatos, kismértékű romlás jellemzi. Ez az átmenet nem éles határvonallal történik. A fokozatos
romlás üteme is jelentősen különbözik páciens és páciens között.
Jó egészséget kívánok!
Dr. Rajda Cecília

Ajánlott-e a lovas terápia
s Kérdés: Kedvező hatású-e (ill. szabad-e) a lovas
terápia (gyógylovaglás) az SM-betegek állapotára
nézve? Válaszát előre is köszönöm.
Válasz (dr. Rajda Cecília): A lovas terápia (másképpen
equinoterápia vagy hippoterápia) az 1960-as években
bontogatta szárnyait – nem csak SM-betegek, hanem
egyéb központi idegrendszeri eredetű bénulások, valamint lelki betegség esetén is alkalmazták már. Az eljárás
egy sor gyakorlatot takar, amit lóháton végeznek. Ezek

Meddig szoptathatok
kezelés nélkül?
s Kérdés: Most 30 éves vagyok,

van egy majdnem 5 hónapos babám, eddig jól voltam, sőt, még
jobban, mint terhességem előtt.
Még javult is az állapotom. Múlt
héten sok stressz ért, és most előjött az egyensúlyzavar és a furcsa
érzés a lábamba. Ameddig szoptatok, addig nem használhatom
az injekciót, amit 3 évig használtam. Meddig szoptathatok? Honnan lehet tudni, mikor kell használnom ismét a
gyógyszert?
Válasz (dr. Rajda Cecília): Amennyiben a stressz váltotta ki a panaszokat, elsősorban a stressz okát érdemes megszüntetni. Ha a panaszai ezután is fennállnak,
akkor érdemes fontolóra venni a szoptatás abbahagyását és a gyógyszer újrakezdését. Vegye fel a kapcsolatot kezelőorvosával az SM-centrumban. Szerencsére egy öt hónapos baba már könnyen elválasztható,
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mivel 6 hónapos kor körül úgyis aktuális az anyatej
mellett a gyümölcs- és zöldséglevek fokozatos bevezetése. Nincs egyetemes szabály arra vonatkozólag,
hogy meddig érdemes szoptatni és mikor lehet vis�szatérni az öninjekciózásra. Ám, ha panaszossá válik az
anya, érdemes a lehető legkorábban elválasztani a babát és visszatérni a gyógyszerhez.

Stressz vagy SM?
s Kérdés: 20 hónapja vagyok SM-beteg, 2-szer volt
látáscsökkenésem, és 5 hónapja szúrom a Copaxone
gyógyszert magamnak. Mit gondol, betudható-e a
betegségnek, hogy mindig fázom, gyakran vagyok
fáradt és a herpesz is újból és újból kiújul? Az orvosom szerint nem, de csak 3 havonta járok kontrollra
és ő mindig jónak tartja az állapotomat. Lehet-e az állandó stressz az oka a mindenféle kínomnak? Köszönettel.
Válasz (dr. Rajda Cecília): A felsorolt tüneteket valóban okozhatja stressz is. Lényeges lenne megbeszélni kezelőorvosával, hogy milyen gyakran újul ki a
herpesz és mely testtájon. Gondolja át a mindennapjait, valóban megnőtt-e a stressz az életében és arra is
választ kéne találnia, hogy mi okozhatja azt. A krónikus fáradtság lehet a betegség kísérő tünete is, mely
tüneteket szintén lehet javítani. Ez utóbbiban hatékonynak találták a rendszeres, mérsékelt testedzést
is, ami a stresszre is jótékony hatással van.

Intim közelség
s Kérdés: A problémám senkivel sem tudom megbeszélni. Házasságom elég jó, szeretem a férjem, de
mégsem kívánom szexuális közeledését. Sajnos többször visszautasítottam. Így aztán hozzám se ér már,
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ami nagyon bánt, mert jól esne odabújni hozzá, de
nem merek, mert félreértené közeledésem. Tudom,
az én hibám, de nem tudom, mit tehetnék. Nagyon
félek, hogy megunja, és elhagy majd emiatt.
Válasz (Dr. Mátyás Edit): Köszönöm a bizalmát! Nagyon jól tette, hogy vette a bátorságot, és segítséget
kért. Tudom, mennyire nehéz ilyen intim dolgokról
beszélni. Arra biztatom, keressen meg személyesen
is egy szakembert, illetve a kezelőorvosát is kérdezze meg a lehetséges kiváltó okokról. (A szeptemberi kecskeméti SM Kongresszuson már előadások is elhangzottak az SM és a szexualitás témakörben.)
Egyáltalán ne hibáztassa magát! Jó, ha tudja, problémájával nincs egyedül, másoknál is előfordul különböző okokból – hormonális változások ideje, élethelyzeti problémák, stresszhelyzetek halmozódása,
különböző meglévő betegségek, bizonyos gyógyszerek szedése – az úgynevezett libidó, azaz szexuális vágy, késztetés zavara. Az intim közelség iránti vágy ilyenkor is megmarad bennünk, ahogy ezt
Ön is tapasztalja magán. A párkapcsolatban jó, ha a
szexualitáson kívül is megtanuljuk ezt adni és kérni.
Legyen őszinte férjével: mondja el, mennyire vágyik a
simogatására, összebújásra „csak úgy” szeretetből. Érdemes kis rítusokat kialakítani egymás között: reggel,
este, búcsúzáskor, érkezéskor átölelni, megsimogatni, megpuszilni egymást, azaz minél több természetes érintést adjunk a mindennapokban egymásnak.
A kedvesség, a figyelem, a türelem és az elfogadás
egymás iránt segíti a bensőséges kapcsolatunk fejlődését. A szexuális vágyat pettinggel is lehet ébresztgetni: ilyenkor aktus nélkül simogatja, becézgeti és elégíti ki egymást a pár. Játékossággal, humorral
fűszerezve friss élményeket ajándékozhatnak egymásnak.
Minél kevésbé a problémára összpontosítsanak, sokkal
inkább a természetesen elérhető örömöket éljék meg.

Amiről nem (szívesen) beszélünk
s Kérdés: Az önkielégítésről szeretném megtudni,

hogy egyedülálló. Így más meglévő kapcsolataiban találhatja meg az ilyenkor szükséges bensőséges oldótényleg igaz-e, hogy nem káros.
dásokat: szavakat, érintéseket. Fontos, hogy – még ha
Válasz (Dr. Mátyás Edit): Igaz, nem káros! Az önkielégí- nem kis erőfeszítés árán is – ne hanyagolja el munkáját
tést sokáig bűnös, tiltott dolognak
és baráti kapcsolatait. Sajnos mai
tartották, ezért még mindig tabukultúránkban a halállal, gyászoként, félelemmel telien van jelen
lással sokan nem tudnak mit keza köztudatban. Ma már nemcsak
deni, inkább menekülnek előle,
a kamaszkori természetes szexuvalószínűleg barátai is így vannak
ális tanulási folyamatként fogadezzel. Legyen megbocsátó velük,
juk el, hanem a partner nélkül élő
ne sérelmeit gyűjtse, inkább tartemberek szexuális vágyainak levesa velük a kapcsolatot. Mondja el
zetéseként is. Nem kell szégyennekik konkrétan, mit vár tőlük. Ez
keznünk miatta. Intim életünk rémegkönnyíti a dolgukat, és kön�szének tekinthetjük. Biztosítsuk a
nyebben megadják a figyelmet,
zavartalanságot! (Ezért is érdemes
az érdeklődést vagy egy ölelést.
pl. a kamaszkorú gyermekre nem
Édesanyjával eddigi kapcsolata
hirtelen rányitni az ajtót, hanem –
változhat! Ha Önben már megfoahogy általában igényli – kopoggalmazódott a bensőséges szani vagy kívülről beszólni.) Az önvak, érintések hiánya, már közekielégítés persze csak a szexuális
lebb van ahhoz, hogy egy kis báDr. Mátyás Edit
izgalmat, feszültséget vezeti le.
torsággal megérintse édesanyja
A szeretet, az intimitás, a másik ember érintése iránti kezét, megsimogassa és beszéljen egy kicsit érzésevágyunkat a személyes kapcsolatokban elégíthetjük ki.
iről. Eleinte ez talán furcsa lesz mindkettőjüknek, de
egész biztosan megszokják majd a közelséget, ez lehet
a veszteségből a nyereség.
Feldolgozhatatlan veszteség
A gyász feldolgozásában segítségére lehetnek ilyen
s Kérdés: Harmincöt éves, egyedülálló nő vagyok. tárgyú könyvek, illetve pszichoterapeuta szakember is,
Tavaly ősszel váratlanul meghalt édesapám. Még min- aki az esetleges elakadási folyamatokon is átsegítheti.
dig nagyon sokat gondolok rá, hiányzik, nincs igazán Javasolt egy kis testi, lelki kényeztetés is. Pl.: kellemes,
kedvem semmihez. Munkámat elvégzem, de nagyon derűs olvasmányok, illóolajos fürdő, frissítő masszíronehezemre esik, bár ezt a vevőim nem látják rajtam, zás. Amikor édesapja eszébe jut, egy belső mosolyt
mert soha nem voltam egy vigyori típus. Barátaim el- megérdemel a létezése, az együtt megélt jó élmények.
maradoztak, igaz, többségük családos. Édesanyámmal Ha gyakorolja ezt a belső mosolyt, akkor gyásza segítesoha nem volt igazán bensőséges a kapcsolatunk: sem ni fogja Önt egy olyan átalakulásban, amire valószínűszavakban, sem érintésekben nem mutatjuk ki egymás leg gyász nélkül is szüksége lett volna.
iránt a szeretetünket, bátyámmal is csak a szükséges
dolgokat beszéljük meg. Félek az előttünk álló karácsonytól is. Depressziós vagyok?
Válasz (Dr. Mátyás Edit): Engedje meg, hogy részvétem fejezzem ki édesapja elvesztése miatt. Amit leír, az a gyász folyamata, aminek egy-másfél év az átlagos időtartama. Az érzések, tünetek hasonlóak, mint
a depresszióban. Az Ön gyászát biztosan nehezíti az,
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s Pálmai Anna grafológus, írásszakértő

Nézzünk a sorok mögé

„A grafológus nem diagnosztizál, de segíti megérteni
a tudatost és a tudattalant az íráspszichológia segítségével”

s

Hosszú idő telt el a grafológiai sorozatunk
legutóbbi számának megjelenése óta. S mivel az utóbbi időben kevesebb levél érkezett szerkesztőségünkbe, így most van hely arra, az elemzésre
kerülő rövid levél előtt vegyünk egy kisebb lélegzetű
„grafo-leckét”.
Nehéz kiválasztani, rangsorolni a sokféle pszichológiai megközelítés közül, melyik legyen az az irányzat vagy
elmélet, amelyiken keresztül a legszemléletesebben lehet bemutatni a kézírás „lelki ujjlenyomatának” értelmezését. Végül is a sokféle módszer közül, továbbra is úgy
gondolom, Max Pulver svájci grafológus (orvos, pszichológus, 1889–1952) munkájának megismerésén keresztül próbálom (s még mindig csak jelzésértékűen,
sematikus módon leegyszerűsítve) bemutatni az SMs
Üzenet olvasói számára az íráspszichológia működését.
Hiszen megvan a veszélye annak is, ha Max Pulver térszimbolikára épített elméletét az egyéb összefüggések
megismertetése nélkül működtetjük, annál is inkább,
mivel a térszimbolika szerinti elemzés logikája látszólag
rendkívül könnyen megérthető.
(Épp ezért továbbra is figyelmükbe ajánlom a grafológia tudományos oldalának azt a nagyon fontos tézisét, amelyet már az előző számokban is gyakran megemlítettünk, hogy: „egy jel nem jel”. Hiszen minden jelnek van ellentét párja, s a többi jel összefüggésében
egy jelnek az értelmezése csak a többi jel összefüggé
sében, ismeretében vagy a mérések egzaktságában
értelmezhető).
Max Pulver Freud és Jung hatására az 1930-as években dolgozta ki az íráselemzésnek egyik legfontosabb
alappillérét. A grafológia nevét egy 1806-ban született
francia szerzetestől, Jean Hipolyte Michontól kapta, aki
nemcsak grafológus, hanem archeológus, botanikus,
építész, geológus és történész is volt egyszerre.

18

Egyébként a grafológia történetében a későbbiek során is érdekes megfigyelni az íráselemzés fejlődését követve, hogy mennyi orvos és pszichológus választotta
főfoglalkozása mellé vagy annak kiegészítésére, a grafológia tudományának megismerését.
Hiszen az ő kutatómunkáiknak eredményeként jött
létre az a hihetetlennek látszó óriási eredmény, amely
által a grafológia elérte hazánkban, hogy OKJ-s szakmaként segítő foglalkozássá fejlődött az utóbbi években.
S képzőintézményünk hallgatói között voltak olyan
SM-betegek is, akik sikeres vizsgát tettek az elmúlt években. S megismerve ennek a betegségnek lelki hátterét
is megmutató íráspszichológiai módszert, leszázalékolásuk után egy új hivatás megszerzésén keresztül kaptak újszerű feladatot, s ezáltal egy új életcélt.
Nos, lássuk, hogyan is működik az a bizonyos Pulveri
térszimbolika. Vegyenek egy A/4-es lapot és hajtsák keresztbe középen, aztán hosszában.
A lap bal oldala, illetve az arra írt szöveg grafikumának jelentése lesz szimbolikusan a születés, az anyai, a
női, az (anima) a múlt, a passzivitás, az én, az egó, az önzés és még sok más, az elindulás bátorságával, vagy a
félénkségével, a hezitálással, vagy a múlttal kapcsolatos
megannyi megnyilvánulás. A feladat megkezdésének
vívódásai, a precizitás, a megbízhatóság, a sorok írójának gátlásai vagy az önmagától való menekülés belső,
tudatos vagy tudattalan megnyilvánulása, és még sorolhatnánk tovább.
A lap jobb oldalán található a haladás, a cél, a tetterő,
a sikerorientált magatartás, a küzdeni akarás, de más jelekkel együtt lehet az a törtetés, az erőszakosság, vagy
akár a lehetetlent nem ismerő céltudatosság, az alkotás
művészi öröme, vagy a fáradtság, esetenként a cél előtti
megtorpanás, depresszióra való hajlam, elerőtlenedés,
a lehangoltság.

A középen keresztbe haladó vízszintes, azaz horizontális koordináta feletti
részre került írás a függőleges (vertikális) koordináta irányában a szellemiséget, fantáziát, a képzelőerőt és a művészi hajlamokat, az intellektuális képességeket, és az ezek összefüggéséhez
tartozó személyiségjegyeket tükrözi. Az
alsó fele a lapnak, amely a vízszintes koordináta alatti térben, lefelé található,
az ösztönök erejét, vagy azok elfojtását
jelenti. De ide tartozik a föld, a pénz szeretete vagy a párkapcsolatok esetében
a szexualitáshoz való viszonyulás is.
A sorokon belül ugyanez a három zóna területén belül mutatkozik meg, és
az alsó, felső és középzónáknál a térszimbolika jelentése hasonlóképpen működik. S ennek
megfelelően a betűk felső száránál a kézírás készítőjének intellektuális érdeklődése, szellemi megnyilvánulása mutatkozik meg, a középzónában pedig a mindennapok gyakorlatának működése, a lelki érzékenység, a
kapcsolatokra való megnyílás, a nyitottság vagy elzárkózás megmutatkozását érhetjük tetten, de az önzés
vagy épp az altruizmus, az aktivitás és passzivitás mértéke is sok más jeggyel együtt itt tükröződik.
A betűk hurkos alsó szárában (zónájában) ugyancsak az
anyagiakhoz való viszonyulás, az erotikus, szexuális ösztönök, vágyak, vagyis maga a kollektív tudattalan található.
S fontos tudnunk, hogy nem csak az egész lapra, és nem
csak a sorok három zónájára, hanem a betűk szimbólumaira ugyanígy rávetíthető Pulver térszimbolikájának
fent felsorolt jelentéstartalma. Ugyanakkor megkönnyíti
vagy éppen megnehezíti(?) az értelmezések összefüggését, hogy a magyar klasszikus grafológia egy-egy betűhöz
többféle grafológiai jelentéstartalmat is hozzárendel.

Elemzés – egy régi levél
A bevezetésnek szánt „grafolecke” után pedig egy nagyon régóta elemzésre váró levélírónk, Veronika írásának rövid elemzésén keresztül szeretném a grafológia
lehetőségének egy egész kis szeletét bemutatni a teljesség igénye nélkül.

Veronikánál, amint az a levélből is olvasható, már 30
éve diagnosztizálták az SM-betegséget, s ez kézírásának koordináltságán a lefelé tartó sorok, és a tremoros, megtört, szögletes középzónás oválokon, (a,o,ő)
a kötővonalakon már az SM tartozékaként alakulhatott ki. Azonban vannak Veronika levelében olyan
grafológiai elemek, amelyek ezektől függetleníthetők, így remélhetőleg Veronika fel fogja ismerni a grafológiai elemzés „lelki tükrében” önmagát.
Kedves Veronika! A lefelé ívelő sorok nemcsak fizikai, hanem lelki fáradtságát is jelzik, mint ahogy az
Önnél elsősorban a 30 év óta diagnosztizált SM-betegségre vezethető vissza. Ugyanakkor kézírása magában hordozza belső nyugtalanságaként feltörő aktivitását, hiszen egy rendkívül gyakorlatias, tevékeny,
nyüzsgő ember van betegségének tartozékaként járásával, egyensúlyzavarával visszafogva.
De van remény! Hiszen tudásvágya, aktivitása, természetes kíváncsisága, érdeklődése a betegség ideje
alatt is megmaradt. Ámbár az anyagi javak megszerzésének, megteremtésének hiánya miatt, a munkatársi kapcsolat elvesztése miatt (s, sz,) sokszor feszült, hiszen erősen társasági lény, akinek rendkívül fontosak
az emberek, fontos az anyagi biztonság (de úgy látom, hozzátartozói sokkal jobban szeretik, mint ahogyan Ön azt megéli).
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Békés karácsonyt,

boldog új esztendőt
kíván az

SMs üzenet

szerkesztősége!

Sajnos azonban a türelem nem tartozik a személyiségének erősségei közé (bár ez ugyancsak betegségének
lelki velejárója lehet), így sokat sérülhet, ha türelmetlensége miatt egyszer-egyszer „falnak ütközik”. S türelmetlensége miatt kevés lehetőség nyílik a hozzátartozókkal
való kapcsolat harmonizálására.
Mindenre odafigyel és rendkívül kommunikatív. Zseniális ötletei sokat segíthetnek a mindennapjaiban,
ugyanakkor a kontrollképessége nem mindig működik.
(Természetesen ez utóbbi ugyancsak betegségének körülményeire visszavezethető.)
Az emberi és a családi kapcsolatok, a kézírásban megmutatkozó szeretetjelek tükrének fényében rendkívül
fontosnak látszódnak. (A „kis unokám” a „napfényt” és a
„fiamtól” szóban szinte teljesen eltűntek a másutt betegségét jelző koordinációs problémák az írásából.)
A szeretet képessége, az öröm mintha legyőzni akarná
a stresszhelyzetet. S úgy tűnik, ha félreteszi a bizalmatlanságát, betegsége ellenére erőre kap, mint főnix, és
megvalósítja a szeretetet. Hiszen a kézírás felső zónájában a felé kitárt „v” betűk a szellemiség igényét, a hit
felemelő erejének vágyát mutatják meg a sorok között.
S ebben a hitben feloldódhatnak keserűségei, s megteremtheti mindennapjainak támaszát különleges ötleteiben, kreativitásában, a földiekben és az égiekben.
De ahogy az levele tartalmából is visszatükröződik kis
unokája ölelésének örömeiben. Hiszen az iránta érzett
szeretet és öröm valóban lelki gyógyulásának legfontosabb forrása lehet.

Kedves Olvasók!
Várom leveleiket, s jelentkezésüket képzőintézményem, az Interaktív Grafológusképző és Grafomédia Intézet Budapesten és a vidéki városok egyetemein indított képzéseire, ahol intenzív levelezőtagozatunkon az egyetemisták és külső jelentkezők
számára, így az SM-betegeknek is nagy tandíjkedvezményt biztosítunk. Jelentkezni lehet a képzőintézmény mobilszámán (06) 30 9 222 948 és a palmai.
anna@drotposta.hu email címen. Bővebb tájékozódás lehetősége a www.grafomedi.hu honlapon.
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MusiCure – Évszakok
A

kilencvenes évek közepén dán orvosok
csoportjai — Professzor M.D. Lars Heslet irányításával és Niels Eje zeneszerzô közremûködésével — kiterjedt kutatásokba kezdtek intenzív és krónikus belgyógyászati osztályokon
kezelt betegek körében, a zene és a gyógyítás
kapcsolatának vizsgálatára. Kutatási programjuknak a Musica Humana nevet adták. Hosszú
évek közös munkája során sikerült is olyan
zenét „kikísérletezniük”, melynek melódia- és
harmóniavilága nyugtató, pihentetô, stressz- és
feszültségoldó hatással volt a páciensekre: az
eredmények egyértelmûen igazolták az orvoscsoport és Niels Eje közösen létrehozott muzsikájának kedvezô élettani hatásait. Az így kidolgozott dallamokat tartalmazó CD-sorozatnak
a „gyógyító zene” — MusiCure — nevet adták.

Ezt követôen újabb és újabb kórházak és más
egészségügyi intézmények csatlakoztak a
Musica Humana programjához, és építették be
terápiájukba a MusiCure újabb és újabb kiadványait. Emellett fontos cél volt az is, hogy a
kórházi alkalmazással párhuzamosan a gyógymuzsika — gyógyszertári forgalmazásban —
mindenki számára hozzáférhetô legyen, hiszen
a MusiCure kiadványok igazoltan kedvezô relaxációs és stressz-oldó hatásai segíthetik többek között az alvászavarban, szorongásos és
más pszichés zavarban szenvedôket, a krónikus
fájdalommal élôket, vagy akár a munkahelyi és/
vagy magánéleti stressznek kitett embereket.
Ez a zene tehát — egészségmegôrzô és életminôség-javító céllal — bárkinek ajánlható, a
magzati állapottól a késô idôs korig.

A Magyarországon megjelenô MusiCure sorozatban ez az elsô CD.
Az „Évszakok” zenéje az egyes évszakokban rejlô
sajátos hangulatot igyekszik megragadni, és
azok nyugalmát, az élet körforgásának „esszenciáját”tolmácsolni a beteg felé.
A CD-n hallható zene a Musica Humana 1999 és
2002 között, speciálisan szívbetegek számára
kifejlesztett zenei programjának anyagán alapul. A
zenei szövetbe szervesen illeszkednek az atlantióceáni La Gomera sziget nemzeti parkjának érintetlen
ôserdeibôl származó természeti hangok.
A hallgató most kezébe kaphatja az évszakokhoz kötôdô
zenék és hangzatok összefüggô ciklusát, aminek
elsôdleges célja, hogy ellensúlyozza a modern élettel
járó stresszt és zaklatottságot.

Részletekért látogasson el a www.gyogyitozene.hu vagy a www.musicure.hu oldalra!
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Megújult oldalon érhetők
el a sclerosis multiplexszel
kapcsolatos információk,
tudnivalók!
[ www.magyarsminfo.hu ]
Letölthetők az SMs üzenet magazin aktuális és korábbi számai
Magyarországi Sclerosis Multiplex Centrumok online térképe
– megtekinthető centrumadatok, rendelési idők!
Jogi tanácsok

Kérdése van a sclerosis multiplexszel kapcsolatban
A honlap fő célja a sclerosis multiplexben szenvedő
betegek hiteles információval való ellátása. Nemcsak
betegek, hanem a családtagok, ismerősök, érdeklődő
laikusok is sok hasznos információt találnak.

Forduljon közvetlenül szakértőinkhez
a Fórumon keresztül!

