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s Egyre több az elhízott férfi, de nekik nehezebb 
csoportos fogyókúrát szervezni, mint a nők-

nek, ezért skót kutatóknak 13 focicsapattal együttmű-
ködve sikerült elérni a túlsúlyos drukkerek hatásosabb 
és tartósabb súlycsökkentését azzal, hogy az érintet-
tek nemcsak étrendi tanácsokat kaptak, hanem részt 
vehettek kedvenc játékosaik edzésén is. Az aktív részt-
vevők lehetőséget kaptak  arra, hogy jelen legyenek az 
edzéseken, tanították őket a focijáték fortélyaira: cse-
lezésre, hogyan lehet az ellenfél  játékosainak figyel-
mét elterelni, vagy úgy mozdulni egyik irányba, miköz-
ben éppen az ellenkezőbe  indulunk. A klubok rajon-
gói számára ezek a foglalkozások jelentették a legfőbb 
vonzerőt, a fogyókúra szervezői számára pedig azt a 
lehetőséget, hogy a vizsgálat alanyai igyekezzenek be-
tartani a rendszeres mozgást, vagy az étrendi tanácso-
kat. Ezt az is igazolta, hogy a kontrollcsoport tagjai és a 
program résztvevői között a súlycsökkenésben egy év 
után is átlag 4,94 kg különbséget mértek.

Ugye, milyen jó ötlet? A foglalkozásokra járó férfiak 
39 százaléka eredeti súlyának legalább öt százalékát le-
adta, sőt bebizonyosodott, hogy a csoportos foglalko-
zás lélektani hatása mennyire fontos egy áhított cél el-
érése érdekében. 

Mostani lapszámunk nagy része a mozgás fontos-
ságát állítja fókuszba. Még az 1970-es években is élt 
az a szakmai álláspont, miszerint sclerosis multip-
lexben ártalmas a fizikai erőkifejtés. Azóta kiderült, 
hogy a megfelelő fizikai aktivitás nemcsak a tüne-
teket enyhíti, és a hangulatot javítja, hanem lassít-
ja a betegség progresszióját és javítja az életminő-
séget is. A tudományos publikációkban megjelent 
tényeken túl egy irigylésre méltó akaraterővel meg-
áldott SM-beteg álljon itt példaként, aki családja és 
barátai segítségével próbálja legyőzni önmagát nap 
mint nap. 

A testedzés formájának megválasztásakor azt ja-
vasoljuk: forduljanak kezelőorvosukhoz, mert az 
egészségi állapot korrekt felmérése, a szakmai fel-
ügyelet és a fokozatosság elve mind-mind fontos 
ahhoz, hogy sikerként éljék meg a mozgás örömét. 
Ne kapkodjanak! A szakemberek szerint a testmoz-
gás kedvező hatása úgy aknázható ki maximálisan, 
ha a hét 5 napján, legalább 30 percen keresztül vég-
zik a nagyobb fizikai erőkifejtést igénylő mozgást. 
Ha esetleg ehhez még társakat is találnak, az már 
csak hab a tortán!

Mi drukkolunk Önöknek! 

Mozgás! 

A gulipán (Recurvirostra avosetta) a madarak osztályának lilealakúak (Charadriiiformes) rendjébe, 

ezen belül a gulipánfélék (Recurvirostridae) családjába tartozó faj. Átlagos testhossza 42-45 centimé-

ter, szárnyfesztávolsága 77-80 centiméteres, testtömege 260-290 gramm közötti. Csőre hosszú és jel-

legzetesen felfelé ívelő. Feje és tarkója fekete, nyaka, hasi része és szárnyainak egy része fehér. Már-

cius-november hónapokban tartózkodik Magyarországon, rendszeres fészkelő a Duna-Tisza közén és 

a Tiszántúlon, állománya 400-800 fészkelő pár. Magyarországon fokozottan védett.

Forrás. Wikipédia
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s Született kecskemétiként kifejezett örömmel töl-
tött el, hogy itthoni pályán kezdhettem el dolgoz-

ni – meséli dr. Jobbágy Zita adjunktus, mikor a kezdetekről 
faggatom. A Szegedi Tudományegyete-
men végzett tanulmányai után, a szak-
képzés országszerte megvalósuló gya-
korlati képzései között, illetve a szak-
vizsga óta folyamatosan a Bács-Kiskun 
Megyei Kórház Neurológiai Osztályán 
dolgozik. Hat évvel ezelőtt, 2008 tava-
szán tette le a neurológiai szakvizsgát, és 
azonnal a kórház Neuro immunológiai 
Szakrendelésén kezdett el dolgozni, 
ahol az egyéb, ritkább neuroimmunoló-
giai kórképek ellátása mellett leginkább 
SM-betegek kezelése zajlik. 

Egy kicsit a történelemről
A centrum kialakítása dr. Mátyás Klo-
tild főorvosnő nevéhez köthető, aki 
a Megyei Kórházban kezdte, majd 1990-től 
a Kecskeméti Repülőkórházban folytatta a speciális am-
bulancia megszervezését, kialakítását. A Neurológiai Szak-
mai Kollégium akkreditációját követően 1996-ban került 
be a kecskeméti osztály az SM-centrumok hálózatába – ez 
az időpont nagyjából egybe esik az első immunmoduláns 
terápiák bevezetésével. A Repülőkórház megszűnésével 
a rendelés a Megyei Kórház Rendelőintézetébe került, 

ahol a Mátyás főorvosnő által vezetett ambulancia kórhá-
zi hátteret kapott. Nem sokkal később, 2008 őszétől Má-
tyás főorvosnő Egerben folytatta munkáját, így Jobbágy 

Zita  számára egyenes út vezetett a Ne-
uroimmunológiai szakrendelésre. Friss 
szakvizsgásként a rendelkezésemre ál-
ló rövid idő alatt tőle lestem el a prak-
tikákat – mondja, majd hozzáteszi: há-
lás vagyok neki, hisz rengeteget segített 
abban, hogy ennek a szakterületnek és 
a gondozásnak a lényegét mélyebben 
megismerjem. Mátyás Klotild főorvos 
asszony magasra tette a lécet, hiszen 
a kiemelkedő szakmai színvonal mellett 
az évtizedes gondozás alatt szinte csa-
ládi viszonyt ápolt a betegekkel, így az 
első évek a szakmai elmélyülés, tanu-
lás, tapasztalatszerzés mellett a bete-
gek személyes megismeréséről is szól-
tak – emlékszik vissza a centrumvezető 

doktornő. A rendelés helyének változása és 
a személyi változás megviselte a centrumot, sokan nem 
tudtak a folytatásról, néhány beteg más centrumba ke-
rült, illetve a kontrollra ritkábban járó betegek is elmarad-
tak. De nemcsak a betegek, hanem az orvos kollégák szá-
mára is új információt jelentett, hogy Neuroimmunológiai 
Szakrendelés néven továbbra is folyamatos az SM-gondo-
zás Kecskeméten.

Bemutatkozik a Kecskeméti SM Centrum

„Betegeim türelme és kitartása  
csodálatra méltó”

Külön-külön minden egyes betegére büszke dr. Jobbágy Zita, aki hat éve vezeti  
a Kecskeméti SM Centrumot. Páciensei között gyakran találkozik példaértékű sportteljesítménnyel,  

családi összetartással,  pozitív életszemlélettel, nyitottsággal és empátiával.  
Az ország legnagyobb megyéjének területét ellátó orvosokat, a centrum nővérét a hétköznapok  

szépségéről, a nehézségekről, a tudományról és a hivatásuk iránti elkötelezettségről kérdeztük.  

Dr. Jobbágy Zita
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A betegellátás feltételeiről
Az ország legnagyobb megyéje lévén a Kecskeméti SM 
Centrum ellátási kötelezettsége hatalmas területre ter-
jed ki. A Dunától a Tiszáig, egész Bács-Kiskun Megye, il-
letve Nagykőrös és környéke ehhez a megyei kórházhoz 
tartozik. Lehetőség szerint igyekez-
nek minden hozzájuk forduló beteget 
gondozni, így vannak, akik a környe-
ző megyékből érkeznek hozzájuk – 
mondja Jobbágy Zita . Sokan a földraj-
zi közelség vagy egyéb kötődés miatt 
szeretnének Kecskeméten gyógyulni. 
Jelenleg nagyjából 110 immunmodu-
láns kezelésben részesülő, összesség-
ében azonban 160 beteget gondoznak 
folyamatosan. Az SM kórkép diagnosz-
tizálása után az elsőként választható 
immunmoduláns kezelésben részesü-
lők gondozása a szakrendelőben tör-
ténik. A Kecskeméti SM Centrum azon 
17 centrum között van, ahol másodvo-
nalbeli kezelésre is lehetőség van. Ezen 
szerek nagyobb hatékonysága magasabb 
mellékhatás-kockázattal is jár – állítja a doktornő, így e 
terápiákban részesülő betegek ellátása, kezelése, meg-
figyelése a kórházi osztályon zajlik, ahol az infúzió bekö-
tésére, vérvételre, mellékhatás esetén azonnali beavat-
kozásra van lehetőség. 

– Az ambuláns munka és az osztályos háttér szorosan 
összekapcsolódik. Diagnosztika terén éppen most lépünk 
előre – mondja örömmel az adjunktusnő, hisz intézmé-
nyük hamarosan új MR-készüléket kap. A kiváltott válasz 
vizsgálatra helyben van lehetőségük, az agyvízmintá-
kat pedig rutinszerűen, klinikai központokba küldik. Saj-
nos kifejezett, kizárólag SM-betegekkel foglalkozó team 

nem áll rendelkezésükre, pedig az SM-betegeknek igen 
nagy szükségük lenne a komplex, több szakmát is bevo-
nó kezelésre. Elérhető azonban kiváló minőségű, szerte-
ágazó fizikoterápiás kezelés és gyógytorna mind a járó-, 
mind a fekvőbetegek részére. Intézményi rehabilitációt 

pedig Kiskunfélegyházán és Nagykőrö-
sön tudnak nyújtani pácienseik részére. 
Pszichológus, pszichiáter is a kórházon 
belül elérhető, de sajnos a szaksegítség 
24 órás elérhetősége kapacitás hiány 
miatt korlátozott. Szükség esetén 
azonban számíthatunk a kollégáinkra  
– mondja a doktornő –, hisz a gyógytor-
nászok, a pszi chiáterek és minden társz-
szakma képviselője segítőkészen fordul 
az SM-betegek felé.

Egy nagy családról…
S hogy miért szeret SM-betegekkel dol-
gozni? Kihívást jelent több szempont-
ból is – feleli Jobbágy Zita  –, munkánk 
során egyrészt standard szakmai irány-

elveknek és törvényi rendelkezéseknek 
kell megfelelni, eközben viszont minden beteg számá-
ra meg kell találni a legmegfelelőbb egyénre szabott te-
rápiát. Éppen ezért a szakmai tájékozottság, a szakiro-
dalom folyamatos követése alapkövetelmény, a terápiás 
újdonságok napi rutinná adaptálása kötelező, így állan-
dó „edzésben” vagyunk – mondja, majd hozzáteszi: ezek 
a tényezők egy rutin rendeléshez képest sokkal több 
energiát és munkát követelnek tőlünk. A betegekre va-
ló maximális odafigyelés, a jó kommuniká ciós készség, 
az empátia, a türelem, a kitartás és egy-egy biztató szó 
ezen a területen is elengedhetetlen.

Ahhoz, hogy egy beteg betartsa a terápiát vezető orvos 
javaslatait, tudnia kell, hogy mi miért történik. Kiemelke-
dően fontos a korrekt tájékoztatás – vallja a doktornő, hi-
szen a betegek nagy része használja az internetet, ahol 
számos hamis, félrevezető információ olvasható. Első al-
kalommal minden esetben átbeszélik a betegség általá-
nos jellegzetességeit, a kezelési lehetőségeket és a fel-
merülő kérdéseket. Mindig hangsúlyt fektetek rá, hogy 
a beteg megértse, az általános alapelveken túl a beteg-
ség lefolyása és a kezelés is egyéni, illetve hogy a beteg-

Dr. Bihari Katalin

Dr. Bihari Katalinnak, a kórház Neurológiai és Stroke Osztályának 
osztályvezető főorvosának nagy örömére szolgál, hogy a kine-
vezése után megbizonyosodhatott arról, hogy a Jobbágy dok-
tornő által vezetett SM-centrum  jó kezekben van Kecskemé-
ten. Ez szakmai szempontból egy nehéz szakterület, a betegek 
hosszú időn át gondos törődést igényelnek, így egyáltalán nem 
mindegy, hogy ki az, aki koordinálja, vezeti ezt a centrumot. 
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ség nem gyógyítható, tehát az alkalmazott kezelés nem 
a javulást fogja elősegíteni, hanem hogy további romlás 
ne következzen be.

Ezen alkalmakkor legtöbb esetben 
a beteg családja is jelen van, hiszen 
fontos, hogy a beteg közvetlen kör-
nyezete is megértse a betegség ter-
mészetét, és a betegen észlelhető ha-
tásait, illetve azt, hogy mivel tudják 
őt leginkább segíteni a mindenna-
pokban. Az SM diagnózist mindenki 
másképp éli meg, és a kezdeti sokk, 
a félelmek, bizonytalanság oldásá-
hoz szükség van egy részletes, őszin-
te, mindenre kiterjedő tájékoztatásra, 
ami legtöbb esetben egy beszélgetés-
ben folytatódik. Mindez érthető okok-
ból alkalmanként 1-1,5 órát is igényel, 
ami vagy a rutin rendelésen zajlik, mi-
közben a többi beteg várakozik, vagy pe-
dig munkaidő után. Megéri a plusz idő és energia ráfor-
dítása, mert a jól informált beteg könnyebben elfogad-
ja és betartja orvosa tanácsait.

Dr. Mátyás Klotild főorvosnő távozása után Jobbágy 
Zita doktornőnek más területen történt személyi válto-
zásokkal is meg kellett küzdeni. A betegek folyamatos 

gondozásában kitüntetett szerepet vállaló nővér, Sző-
kéné Julikától – nyugdíjazását követően – 2013-ban He-
gedűs Katalin vette át a stafétabotot, ő jelenleg GYES-en 
van, így újabb taggal bővült a csapat, felada tait Nemes 
Gabriella viszi tovább. A doktornő mellett az SM-centrum 
nővére, Nemes Gabriella is a kommunikáció fontosságá-
ra hívja fel a figyelmünket. A gyógyszeres kezelésen túl az 
egyik legfontosabb feladatunk a megfelelő kapcsolat, va-
lamint a bizalom kialakítása az SM-betegekkel, valamint 
azok hozzátartozóival. A megfelelő információáramlás, 
a pontosan megadott életmódbeli tanácsadás, az útmu-
tatás legalább olyan fontos, mint a terá piaválasztás, va-
lamint annak alkalmazása. Eredményeket tapasztalatok, 
meggyőződés és tettek nélkül nem lehet elérni. „Ismétlés 
a tudás anyja!” – ezt a közmondást nemcsak a tanulásban 
lehet alkalmazni, éppúgy fontos a beteggel való kapcso-
lattartásban – mondja Nemes Gabriella. Ahhoz, hogy SM-
betegként az életmódban alkalmazandó útmutatások 
helyesen rögzüljenek, muszáj bizonyos információkat új-
ra és újra elmondani, és mivel emberből vagyunk, telis-

tele érzelmekkel, egy-egy dicsérő szó 
szárnyakat tud adni, főleg, ha krónikus, 
élethosszig tartó betegségről van szó!

A gyógyító teamről…
A centrumot vezető doktornő átmeneti-
leg dr. Árvai Csabával dolgozott együtt, 
ám most egy új lehetőséget kapott. 
Örömmel nyugtázza a legújabb válto-
zást: csapatát egy lelkes, friss tudással 
és lendülettel rendelkező fiatal szakor-
vos, dr. Bakos Veronika egészíti ki, aki ar-
ra a kérdésünkre, hogy miért pont ezt 
a szakterületet választotta, azt mondja: 
„a fekvőbeteg-ellátásban az osztályon 
nem csak SM-betegekkel találkozom, 
mindenféle neurológiai kórkép előfor-

dul. A neuro immu no lógia azért tetszett 
meg, mert bár meggyógyítani ezeket a betegségeket je-
lenleg nem tudjuk, de az életminőség megfelelő kezelés-
sel többnyire sokáig szinten tartható vagy javítható.”

A sclerosis multiplex olyan központi idegrendszeri be-
tegség, ami egyrészt gyulladásos eredetű – az immun-
rendszer kóros reakciója az idegsejtek nyúlványait borító 

 Milyen előnye van a centrumosított ellátásnak?

A betegellátás szervezése sokkal egyszerűbb, átláthatóbb. 
Emellett  a centrumok egységes irányelvek szerint dolgoz-
nak, és helyi adottságok, személyes vélemények alapján 
eltérések ugyan vannak, de a betegek mindenhol körülbe-
lül ugyanazokat a válaszokat kapják kérdéseikre. Köszön-
hető ez annak, hogy a centrumokban dolgozó szakembe-
rek, orvosok és nővérek képzése különböző tanfolyamo-
kon, továbbképzéseken, konferenciákon való részvétele 
folyamatos, így a kezeléssel kapcsolatos változások, új-
donságok minden szakember számára elérhetők. Így a be-
tegek a mindenkori legjobb, legmodernebb ellátásban 
részesülhetnek. Az SM-gondozásban részt vevő kollégák 
a neurológusok között egy külön kis csapatot képeznek, 
a személyes ismeretség, jó kollegiális viszony, az egymás 
közötti kommunikáció, véleménycsere mindennapos.

Nemes Gabriella
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velőshüvely károsításával okoz tüneteket. Ez tehető fele-
lőssé a hirtelen állapotrosszabbodásokért („shubokért”). 
Másrészt viszont – ismeretlen mechanizmussal – gyulla-
dással nem járó, degeneratív károsodás is létrejön, ami 
már az idegsejteket is érinti, és visszafordíthatatlan. Ez áll-
hat a shubokkal nem járó, kezdettől folyamatosan prog-
rediáló kórforma hátterében.

A jelenlegi terápiás lehetőségek csak a gyulladásos for-
mában hatékonyak. Szteroiddal a shubokban jelentke-
ző tünetek időtartamát lehet rövidíte-
ni, az immunmoduláns terápia pedig 
a shubok kialakulásának megelőzésé-
re, illetve a gyakoriságuk csökkentésé-
re szolgál. Emellett a maradandó káro-
sodások kezelésére tüneti terápia (pl. 
izomlazítók), illetve segédeszközök áll-
nak rendelkezésre.

A gyulladásos folyamat részletesebb 
megismerése a relapszusokkal járó kór-
forma hatékonyabb kezelését céloz-
za. Emellett folynak kutatások a gyulla-
dás nélkül zajló, degeneratív károsodás 
megismerésére is. Ez lehetővé tenné 
a primer progresszív, illetve a szekun-
der progresszív kórformák kezelését.

A friss szakirodalmi kutatások alap-
ján egyelőre annyit tudunk – mondja Ba-
kos Veronika –, hogy öröklött génállományunk hajla-
mosíthat SM-betegség kifejlődésére, azonban még az 
egypetéjű ikrek esetén is – akik 100 százalékban azonos 
génekkel rendelkeznek – csak 25-30 százalék az esély 
arra, hogy ha az egyikük beteg, akkor a másik is megbe-
tegszik. Ez arra utal, hogy nem elég a genetikai hajlam, 
emellett környezeti hatások érvényesülése is szükséges. 

A doktornő egy másik kutatásra is felhívja a figyelmet: 
úgy tudjuk, hogy a fiatalkori elhízás is befolyással van 
a betegségre, sőt úgy tűnik, hogy a genetikai adottság 
és a fiatalkori elhízás egymás hatását felerősítve hatnak 
ki az SM patogenezisében érintett folyamatokra.

Egy Argentínában végzett vizsgálat eredményei sze-
rint a 20 éves korban elhízott (30 fölötti BMI) emberek-
ben nagyobb eséllyel alakul ki SM, mint a normál testsú-
lyúakban. Azt találták, hogy az elhízásban alacsonyabb 
a D-vitamin szintje, és magasabb a leptin koncentrá ció-

ja a vérben. Ha valakinek öröklött hajlama van sclero-
sis multiplex kialakulására, és fiatalon elhízott, akkor 
16-szor nagyobb az esélye arra, hogy megbetegszik, 
mint annak, aki sovány, és sclerosis multiplexre geneti-
kailag nem hajlamos. 

A betegséggel kapcsolatos kutatások közül másik 
két, a közelmúltban nyilvánosságra hozott vizsgálat 
szerint az „elhízási hormonként” számon tartott leptin, 
illetve a fogamzásgátló tablettákban lévő hormonok 

növelhetik a sclerosis multi plex elő-
fordulásának esélyét. A leptin egy 
olyan hormon, ami a zsírszövetben 
képződik (minél több a zsírszövet, an-
nál nagyobb mennyiségben), és be-
folyásolja többek között az immun-
rendszer működését is. Fokozza az 
immunreakcióban aktív T-sejtek sza-
porodását, és gátolja az ezek műkö-
dését visszafogó, szabályozó immun-
sejteket. Ez folyamatos gyulladást tart 
fenn a szervezetben. Így az autore-
aktív (saját szövetet – esetünkben az 
idegsejtek támasztószövetét – megtá-
madó) T-limfociták kialakulására is na-
gyobb esély lesz. Ugyanebben a cikk-
ben azonban azt is leírják, hogy ege-

rekkel végzett kísérletben azok az állatok, 
akikben leptin nem termelődött egyáltalán, hamar el-
pusztultak, a leptin ugyanis szükséges az idegrendszer 
kifejlődéséhez.

A centrumvezető adjunktusnő és dr. Bakos Veroni-
ka is el kötelezett orvosok, szerencsésnek érzik magu-
kat azért, hogy a gyógyító hivatáson belül ezt a szak-
területet választották. A neurológiának nagyon külön-
leges területe ez – mondja dr. Jobbágy Zita, hisz egy 
speciális betegcsoporttal, speciális terápiával dolgo-
zunk. Rendkívül dinamikusan fejlődik a neuroimmuno-
lógia, alig néhány év leforgása alatt a gyógyszeres te-
rápia fejlődésének köszönhetően olyan „lehetősége-
ket kaptak”, amelyekkel a betegek életminőségét és 
a betegség folyamatát a korábbinál kedvezőbb irány-
ba tudják befolyásolni. Szerencsére ez a lendület látha-
tóan továbbra is tart, hiszen az eddigi rendelkezésre ál-
ló speciális terápiák várhatóan évről évre bővülnek. 

Dr. Bakos Veronika
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s A több száz ember érdeklődése által kísért 
rendezvény célja, ahogy a világon mindenütt, 

így Magyarországon is, felhívják a társadalom és a mé-
dia figyelmét az SM-es betegekre és a problémáikra. 
A fővárosi programra többnyire közösen – a beteg-
klubok által szervezett kisbuszokkal – érkeztek a részt-
vevők, az összetartozásukat a klubok, egyesületek lo-
gójával, feliratokkal ellátott pólóval is szimbolizálták. 
Céljuk – miként az SM világnap célja is – az volt, hogy 
bemutassák a sorstársak együttes összefogását, a kö-
zösségekben rejlő erőt. A szervezők a média képviselői 
számára igyekezték bemutatni azt, hogy milyen nehé-
zségekkel kénytelenek szembenézni a kórral küszkö-
dők, mi mindent élnek át, milyen nehézségekkel kell 
megküzdeniük időről időre. 

Az egész napos rendezvény során több olyan prog-
ram is volt, ahol a szervezők az egészséges emberek, 
a családtagok, a kísérők részvételére is számítottak, 

s  Fülöp Hajnalka

Közösség, mozgás, fejlődés, köszönetek

Mi történt az SM világnapon?
Hazánkban idén hatodszor tartották meg a Magyar SM-es Betegek Világnapját, a rendezvény minden 

esztendőben, így 2014-ben is a Sclerosis Multiplexes Emberek Világnapjához csatlakozott.  
A május 28-i programot Budapesten, a Városligetben tartották meg, a szervezők – a Sclerosis Multiplex 

Betegek Országos Egyesülete és a Magyar Sclerosis Multiplexes Betegekért Alapítvány (MSMBA) –  
a Vajdahunyadvár festői díszleteit választották helyszínül. 

A Világnap ünnepi része a Mezőgazdasági Múzeum 

egyik nagytermében zajlott, itt köszöntötte a résztve-

vőket dr. Kelemenné Szántai Anita, az MSMBA elnöke, 

Nagyné Siraky Szilvia, a Sclerosis Multiplexes Betegek 

Országos Egyesületének (SMBOE) alelnöke, dr. Jakab 

Gábor, az Uzsoki utcai Kórház neurológus osztályveze-

tő főorvosa. Az MSMBA elmúlt 15 évének eredményei-

ről és küzdelméről Nadabánné Benyik Éva, az alapítvány 

ügyvezető titkára adott áttekintést, majd a nyíregyházi 

SM Centrumot dr. Kelemenné Szántai Anita mutatta be 

egy YouTube-on is megtekinthető kisfilm kíséretében 

(elérhetőség www.youtube.com – SM civil média – SM 

Centrum Nyíregyháza). Az ünnepség keretében díjazták 

azokat a mecénásokat, akik személyesen vagy az általuk 

képviselt cég révén sokat tettek az SM-betegek célkitű-

zéseinek megvalósítása érdekében.
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a  média képviselőinek támogató együttműködését is 
örömmel fogadták. A meglehetősen változatos időjá-
rási körülmények között is kitartó SM-betegek és tár-
saik látványos és immár évek óta hagyománnyá vált 
akciója volt a déli órákban a sok-sok színes léggömb 
felengedése, mellyel az „ezerarcú kór”-ra és a kitartó 
reményre hívják fel a figyelmet.

Ezt követően a Vajdahunyadvártól elstartolt az egyik 
legmeghatározóbb és legfontosabb program: az SM-
betegek futása, melyet több egészséges résztvevő is tá-
mogatott jelenlétével, így például ott voltak a Suhanj 
Alapítvány futói és más futókörök aktivistái is. A részt-
vevők az egyik támogató jóvoltából egyforma mezt 
kaptak, melyet  büszkén viseltek. A kijelölt pár száz mé-
teres távot volt, aki futva, volt, aki sétálva vagy kerekes 
székkel járta végig, de voltak bottal, rollátorral „verseny-
zők” is. A lényeg: a közös, egymásra figyelő, aktív, kitartó 
mozgás volt. 

 Az SMs Üzenet tudósítója néhány beteggel beszél-
getve azt tapasztalta, hogy bár a betegség nem kíméli 
az érintettek mozgásszerv-rendszerét, ám a sport mégis 
valamennyiük életében megmaradt. A mozgás stressz-
oldó, örömszerző tevékenység, még ha betegségük 
korlátozza is őket, a testedzést nem adják fel! A beteg-
társakkal való közös mozgás életük meghatározó, min-
dennapjaikat keretező részévé vált. Örömmel mesél-
ték, hogy hazánk természeti értékeinek köszönhetően 
az ország több pontján is megoldott az SM-esek szá-
mára a termálvizes fürdés lehetősége, ami mozgásukat, 
élet minőségüket jelentősen javítja, és persze közösségi 
programként is megoldást jelent sok problémára. 

Volt még egy – szó szerint – érdekes színfoltja a ren-
dezvénynek: egy színes szövőkeret, és azon egy szőt-
tes (lásd fotó!). A Magyar SM-es Betegek Világnapján ért 
véget a Magyar Sclerosis Multiplexes Betegekért Ala-
pítvány – MSMBA – több helyszínt megjárt és a virtuá-
lis térben is elindított kezdeményezése. Az akció Gyulá-
ról indult országos körútra. Céljuk az volt, hogy „néhány 
egyszerű mozdulattal egy-egy sort szőve április és má-
jus folyamán SM-betegek és egészségesek egyaránt ki-
fejezhetik a betegséggel együtt élőkkel való szolidaritá-
sukat” – tudhatjuk meg az msmba.hu honlapjáról. A kez-
deményezés alkalmat adhat a betegek és egészségesek 
közötti szövetség szimbolikus létrehozására, emellett 

ráirányítja a társadalom figyelmét a betegséggel együtt 
élők nehézségeire és mindennapos kihívásaira is. A gyu-
lai rendezvényt követően hetente új helyszínen, az or-
szág számos városát bejárva jelent meg a szövőszék, vé-
gül május utolsó szerdáján, a fővárosi SM világnapi ren-
dezvényen zárult a szövés.

Az akcióhoz az interneten is lehet csatlakozni: a hon-
lapunkon elérhető virtuális szövőszéken bárki szőhet 
néhány sort, kiválasztva a számára tetsző színű alap-
anyagot. Mindez szimbolizálja: a világ színes, s előrébb 
juthatunk, ha összefogunk. A „vetélőhajítás-számláló” 
jegyzi, hogy hányan látogatták meg a szövőszéket, illet-
ve összesen hány sor készült. 

A virtuális szövőszék az interneten a www.msmba.hu/
szovoszek címen érhető el.

Kitüntetések: akik sokat segítettek az SM-betegeknek

Szakmai és anyagi támogatásukat megköszönve adott 
át a Magyar Sclerosis Multiplexes Betegekért Alapítvány 
(MSMBA) kitüntetéseket fennállásának 15 éves ünnepsé-
gén azoknak a partnereknek, akik a legtöbbet tették az 
MSMBA cél kitűzéseinek megvalósulásáért.

Az MSMBA az SM-betegek nevében fejezte ki köszönetét.
A díjazottak:
• dr. Szunai Miklós, az Ökocentrum Zrt. vezérigazgatója,
•  dr. Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság Tanács elnöke,
•  dr. Kovács József, a Parlament Egészségügyi Bizottság ko-

rábbi elnöke,
• prof. dr. Latorcai János, az országgyűlés alelnöke,
•  Tarcsa Mónika, a Biogen Idec Hungary Kft. ügyvezető igaz-

gatója,
•  Alain Genre-Grandpierre, a Biogen Idec International kelet-,  

közép- és dél-európai operatív igazgatója,
•  dr. Szabó László, a Teva Gyógyszergyár Zrt. kereskedelmi 

vezérigazgatója,
•  Bernhard Ecker, a Novartis Hungária Kft. ügyvezető igaz-

gatója,
•  Baji Csaba, az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. elnök-ve-

zérigazgatója,
•  prof. dr. Wendel Schindele, a Schindele Consulting Kft. ve-

zetője,
•  Püspök Zsuzsanna, a Teva Gyógyszergyár Zrt. termékme-

nedzsere,
• Babják Péter, a Bayer Hungária Kft. termékmenedzsere.
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s Ritchie Russel oxfordi neurológus profesz-
szor „Sclerosis multiplex: a betegség kontroll-

ja” címmel 1974-ben kiadott könyvében részletes test-
edzési programot írt le sclerosis multiplexben (SM) 
szenvedő betegei számára, mely meggyőződése sze-
rint segít a betegség progressziójának lassításában. 
A program a REP elnevezést kapta az angol Rest-Exer-
cise Program rövidítéseként. Az SM-betegek számá-
ra összeállított edzésterv nagy erőkifejtést igénylő, ám-
de rövid mozdulatsorok sorozatát tartalmazta, többnyi-
re fekvő testhelyzetben, melyekben a mozgássorokat 
rendszeres pihenési periódusok szakítják meg. Russell 
úgy vélte, hogy az ilyen típusú fizikai aktivitás védelmet 
nyújt a vér-agy gát számára, melynek károsodása fon-
tos szerepet játszik az SM kialakulásában. Könyvében 
21, különböző életkorú SM-betegéről számol be, akik-
nél jó eredményt sikerült elérnie a betegség fizikai akti-
vitásra alapozott terápiájával. 

Az azóta eltelt időben bizonyítékok sora halmozó-
dott fel arra nézve, hogy a testmozgás nemcsak scle-
rosis multiplexben kedvező hatású, hanem a főként az 
iparilag fejlett országok betegségeinek tekintett más 
kórképekben is. Úgy tűnik például, hogy a rendszeres 
testedzést végző emlőrákos betegek körében kisebb 
a halálozási arány, mint inaktív életmódot folytató tár-
saik körében, és nemrégiben hasonló tapasztalatokról 
számoltak be a bél rosszindulatú daganatai kapcsán is.

Valószínűnek látszik, hogy a testmozgás előnyei a gyul-
ladáscsökkentő hatáson keresztül érvényesülnek, azt pe-
dig tudjuk, hogy SM-ben lényeges, hogy a szervezetben 
lehetőség szerint elnyomjuk a gyulladásos folyamatokat. 
Az 1970-es években még viszonylag határozottan élt az 
a szakmai álláspont, hogy az SM-betegeknek kerülniük 

kell a nagyobb erőkifejtéssel járó tevékenységeket, mi-
vel azok rontanak állapotukon. Mára már bizonyítottnak 
látszik, hogy az SM enyhébb formáiban a fizikai aktivi-
tás javítja az erőnléti állapotot és a szervi működéseket, 
és közepesen súlyos-súlyos mozgáskorlátozottság ese-
teiben is segít fenntartani a szervezet általános állapo-
tát. Meggyőző bizonyítékokkal rendelkezünk arra nézve, 
hogy az aerob gyakorlatokat és ellenállással szemben 
végzett mozgássorokat is magában foglaló mozgásterá-
pia javítja az izmok erejét, növeli a terheléssel szembeni 
toleranciát és jelentős fokú rokkantság eseteiben is job-
ban képessé teszi a beteget a mobilitással összefüggő 
aktivitásokra, például a járásra és sétára. A fizikai aktivi-
tás emellett javítja a hangulatot és az általános jóllét ér-
zését is. Kimutatták, hogy futópadon végzett rendszeres 
edzés hatására jelentősen megnövekszik a járástávolság. 
Érdekes megfigyelés volt, hogy SM-ben a fizikai aktivitás 
kedvező hatásainak egy része nőknél kifejezettebben 
megmutatkozik, mint férfiaknál.

A közvetlen bizonyítékok mellett egyre szaporodnak az 
indirekt érvek is az SM-betegek fizikai erőnlétének fenn-
tartása mellett. Két fehérjéről, az agyi eredetű neurotro-
fikus faktorról (BDNF, brain-derived neurotro phic factor) 
és az idegnövekedési faktorról (NGF, nerve growth fac-
tor) például kimutatták, hogy SM-ben védő hatást fejte-
nek ki az idegsejtekre, ezzel segítve azok regenerá ciós 
folyamatait. A kutatók azt találták, hogy SM-betegek-
nél a testmozgás hatására jelentősen megemelkedik az 
említett két protein szintje. Más szerzők ugyancsak arról 
számoltak be, hogy testmozgási programba bevont SM-
betegeknél megemelkedett a neuro trofikus faktorok 
szintje. Ugyanők összegezték az arra vonatkozó szakiro-
dalmi adatokat is, melyek szerint a fizikai aktivitás fenn-

Sclerosis multiplexben is aktívan!
Még az 1970-es években is élt az a szakmai álláspont, miszerint sclerosis multiplexben ártalmas a fizikai 

erőkifejtés. Azóta kiderült, hogy a megfelelő fizikai aktivitás nemcsak a tüneteket enyhíti, és a hangulatot 
javítja, hanem lassítja a betegség progresszióját és javítja az életminőséget is. A mozgás során azonban 

fontos a beteg állapotának korrekt felmérése, a szakmai felügyelet és a fokozatosság.
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tartása segít az értelmi (kognitív) hanyatlás kivédésében 
is. Az adatok azt jelzik, hogy a rendszeres testmozgást 
végző betegek körében lényegesen ritkábban fordul elő 
depresszió, és életminőségük is jobb.

A fenti kedvező tapasztalatok ellenére egy nemrégi-
ben nyilvánosságra hozott felmérés azt tükrözte, hogy 
az SM-betegek sajnálatos módon lényegesen keve-
sebbet mozognak, mint az átlagpopuláció tagjai. Fon-
tos, hogy tisztában legyünk az életmód kedvező irá-
nyú megváltoztatásának hatásaival nemcsak az átlag-
népesség szintjén, hanem specifikusan az SM-betegek 
csoportjában is. Ki kell jelentenünk, hogy a testmozgás 
nemcsak az SM tüneteit enyhíti és segít kivédeni a dep-
ressziót, hanem az idegrendszert védő (neuroprotek-
tív) hatásai révén módosíthatja a betegség lefolyását is.  
Erre utaltak többek között egy egyesült államokbe-
li vizsgálat tapasztalatai, melyben 611 SM-beteg bevo-
násával azt találták, hogy a testmozgás pozitívan hatott 
a mozgáskorlátozottság, a rokkantság progressziójára, 
valamint a betegek életminőségére is.

Mindezek alapján nyilvánvaló, hogy a testmozgás az 
SM gondozásának szerves és elengedhetetlen része kell, 
hogy legyen. Azok számára, akiknél a mozgás nem je-
lent különösebb nehézséget, a rendszeres anaerob gya-
korlatok a leginkább megfelelőek, melyek közül minden-
ki a saját kedve és attitűdje szerint választhatja ki, hogy 
inkább futna, gyalogolna, úszna vagy kerékpározna. Az 
úszást választók esetében további járulékos előny, hogy 
egész évben végezhető, és a szabadtéri medencében tör-
ténő úszás még elegendő napfényhez is juttatja a szerve-
zetet. A mozgás terén kisebb-nagyobb korlátokkal küzdő 
SM-betegek számára megfelelő megoldás lehet a legkö-
zelebbi edzőterem, ahol a lépcsőzetes programok segít-
ségével fokozatosan növelhető a terhelés mennyisége. 
Másik lehetőségként kínálkoznak az SM-betegeket tö-
mörítő önsegítő szervezetek által szervezett programok, 
ahol szakember felügyelete mellett biztosítható a meg-
felelő fizikai aktivitás az SM-betegek részére is. Ami a fi-
zikai aktivitás javasolt mennyiségét illeti: a szakemberek 
szerint a testmozgás kedvező hatása úgy aknázható ki 
maximálisan, ha az SM-betegek a hét 5 napján végeznek 
legalább 30 percen keresztül nagyobb fizikai erőkifejtést 
igénylő mozgást.

(Forrás: Overcoming Multiple Sclerosis)

A jóga is jó módszer lehet

A sclerosis multiplexben szenvedő betegek számára kidolgo-
zott speciális jógaprogram javíthatja a járást és az egyensúly-
érzékelést, enyhíti a fáradtságot és a gyulladást is mérsékli. 
Ezt jelzik egy kis esetszámú, tájékozódó vizsgálat eredmé-
nyei, amelyet az egyesült államokbeli SM-centrumokat ösz-
szefogó konzorcium konferenciáján mutattak be 2014 máju-
sában, Dallasban. 

A vizsgálatba 15 nőbeteget vontak be (életkor: 34–64 év; át-
lag: 53,6 év), akik mindegyike közel másfél évtizede élt együtt 
a betegséggel, és a vizsgálat idején középsúlyos mozgáskor-
látozottsággal küzdött. A standardizált, nyolchetes integratív 
jógaprogramot egy jógaoktatókból, egészségügyi szakembe-
rekből, kutatókból és betegekből álló szakértői csoport dol-
gozta ki úgy, hogy pontosan megfeleljen a vizsgálatban részt 
vevő SM-betegek szükségleteinek. A program többféle jóga-
stílust ötvözött, és a számos jógapozíció mellett légzőgyakor-
latokból, meditációs és relaxációs feladatokból tevődött ösz-
sze. A vizsgálatban részt vevők heti két 90 perces jógaórán 
vettek részt, és lehetőség szerint otthon is végezték az elsa-
játított gyakorlatokat. A fizikai állapotot, a kognitív működést 
és az életminőséget mérő tesztek a jógaprogram befejezése 
után szignifikáns javulást tükröztek. Nőtt a betegek járási se-
bessége, javult a felső végtagok funkcionális használhatósá-
ga és enyhült az általános fáradtságérzés. Az állapotjavulás tar-
tósan fennmaradt: a kezdeti értékekhez viszonyított változás 
a 16. heti állapotfelmérés idején is szembetűnő volt. Kiemelt 
említést érdemel a betegek egyensúlyérzékelésének javulása, 
ami a járás és általánosságban az életminőség szempontjából 
is nagy jelentőségű. A kutatók szerint a kedvező hatások rész-
ben magának a fizikai aktivitásnak, részben a meditációs ele-
meknek tulajdoníthatók, de a betegtársakkal közösen végzett 
tevékenység pszichés jelentősége sem elhanyagolható.

Bár a kis betegszámból és a kontrollcsoport hiányából adó-
dóan maguk a kutatók is óvatosságra intenek az eredmények 
értékelésekor, tapasztalataik megerősítik, hogy a fizikai akti-
vitás javítja az SM-betegek állapotát. Fontos, hogy a neuroló-
gusok is javasolják a testmozgást betegeiknek, és a választott 
mozgásforma mindig a beteg állapotához igazodó legyen. 
A vizsgálati eredmények alapján ugyan nem mondható ki 
egyértelműen, hogy a jóga megfelelőbb az SM-betegek szá-
mára, mint más mozgásformák, de ismert, hogy a sclerosis 
multiplexben szenvedők körében közkedvelt e mozgástípus. 
A felmérések szerint a betegek 12–31 százaléka jógázik, és 60–
80 százalékuk kedvező hatásúnak értékeli a gyakorlatokat.
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s Rendhagyó programmal ünnepelték a Sclero-
sis Multiplexes Emberek Világnapját 2014. má-

jus 28-án, a budapesti Városligetben, a Vajdahunyad-
várban. A személyes találkozóknak teret adó rendez-
vényen a betegségre és az azzal együtt élő emberekre 
hívták fel a közvélemény figyelmét és adtak erőt az 
érintetteknek a sorstársak kö-
zös programjával. Az „ezerar-
cú kór” je gyé ben egy komoly 
kihívást jelentő próbatétellel 
hangsúlyozták a tettrekészsé-
güket, bátorságukat, életre-
valóságukat az SM-mel élők 
és a velük szimpatizálók. Ez 
a próba egy kétórás futás vagy 
séta volt az SM-es emberek 
esélyegyenlőségéért a Városli-
getben. Ebben a cikkben olyan 
SM-mel együtt élő embert mu-
tatunk be Olvasóinknak, akik 
sportolnak, kitartóak és erősek, saját képességeiket 
folyamatosan fejlesztik, és példaképként követhetők. 
Olyanok, akik az egyéni teljesítőképességek határán 
belül, az állapotuknak megfelelően, de mindenképp 
aktívan élnek – ez a cél. 

A most következő interjúban egy úszóként sportoló 
hölgyet mutatunk be, aki több szempontból is érintett 
az SM-mel. Sáringerné dr. Szilárd Zsuzsanna tanít, még 

hozzá főiskolai docens, a Mozgássérültek Pető András 
Nevelőképző és Nevelőintézetében dolgozik. Emellett 
pedig a Fogyatékkal élők Sportszervezeteinek Magyar-
országi Szövetsége (FMSZ) alelnöke. Beszélgettünk 
a felkészülésről, az ő úszóedzéseiről, hogy mindezt 
SM-es betegként hogy éli meg, és milyen folyamato-

kon megy keresztül. Talán lesz, 
akinek ismerős… 

– Februárban beszéltünk 
legutóbb, most hogy van, 
Zsuzsa?

– Változóan. Nagyon összetett 
az életem. Egy „állomáshoz” ér-
tem, és küzdök. Az egészségem, 
állapotom is hullámzik. Valószí-
nűleg van a kettő között kap-
csolat! A felismerés megvan, 
már ez is haladás.

– Ön a Pető Intézetben tanít, kérem, meséljen, mit 
oktat a leendő konduktoroknak, és mit jelent Önnek 
ez a feladat?

– A Pető Intézet Főiskoláján képezzük a kondukto-
rokat, akik a központi idegrendszer károsodása kö-
vetkeztében mozgássérültté vált gyermekekkel, fel-
nőttekkel foglalkozó szakemberek. Az itt diplomá-
zók a konduktor alapszak mellett szerzett tanító vagy 

s  Fülöp Hajnalka

Küzdelem és győzelem

Hogyan sportol egy SMbeteg? 
A sors fintora, hogy mozgást tanít, és közben elvesztette bizonyos mozgásokhoz szükséges  

képességeit, és pont azon a helyen tanítja ezt, ahol a hozzá hasonló betegséggel élő emberek 
 mozgását fejlesztik, javítják. Egy milliméter is haladás – biztatta orvosa  

Sáringerné dr. Szilárd Zsuzsannát, aki elszántan sportol. Hisz a mozgás erejében – a Mozgássérültek 
Pető András Nevelőképző és Nevelőintézetében dolgozó főiskolai docenssel beszélgettünk. 

Fotó: Szilárd Zsuzsa
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óvodapedagógiai specializáció révén integrált óvo-
dai, iskolai csoportokban, alsó tagozatos osztályok-
ban dolgozhatnak. Én testnevelés tantárgy pedagó-
giát, módszertant és adaptált testnevelést tanítok 
a hallgatóknak elméleti és gyakorlati órákon. A sors 
fintora, hogy mozgást tanítok, és közben elvesztet-
tem bizonyos mozgásokhoz szükséges képességei-
met, és pont azon a helyen tanítom ezt, ahol a hoz-
zám hasonló betegséggel élő 
emberek mozgását fejlesztik, 
javítják. Egyébként a Pető In-
tézetben van SM csoportnak 
konduktív foglalkozás, amire 
én is eljárok. Sokat tanultam 
itt is, mert teljesen másképp 
kell a feladatokat végezni, 
mint a sportban. Sokat segí-
tett a még pontosabb és tu-
datosabb mozgás kivitelezés-
ében.

– Hogy megy az úszás?
– Januárban épp egy hullámvölgyben voltam, már 

az úszócsapatról is lemondtam. Ehhez tudni kell, 
hogy az Újbuda Szenior Úszócsapatban úszom 2000 
óta. Most úgy alakult, hogy másfél évig nem volt hely, 
mint régen, ahol közös edzések lehettek. Azt hittem, 
nem is lesz. Egyszer csak jött egy csapattárstól egy 
telefon, hogy újra van hol edzeni, és van-e kedvem? 
Mondtam, hogy próbáljuk meg, de hozzátok képest 
„kripli” vagyok. Azt mondta: nem baj, csak jöjjek! És 
én mentem! Január óta újra együtt úszom a szeni-
or úszócsapatommal. Kemény edzések vannak, heti 
3×2000 métert úszunk időre. Eleinte nagyon jólesett 
a biztatásuk. Emlékszem az első edzésre, amikor az 
edző mondta meg, milyen stílusban ússzunk, de én 
állítottam, hogy képtelen vagyok az adott úszásnem-
ben teljesíteni! Többen is biztattak: „próbáld meg, és 
például négy hossz helyett ússz kettőt!” Ez nagy erőt 
adott, és csak a sorozatok számát csökkentettem, 
nem a hosszakat! Amikor kihagytam két hosszt, akkor 
azt kérték, hogy inkább az elején pihenjek, és a vé-
gét ússzam, mert ez nekik segít, hogy én pihenteb-
ben csatlakozom be, és ettől ők is gyorsabbak lesz-

nek. Szuper érzés volt újra azt csinálni, amit régen, és 
látni, hogy képes vagyok rá! Azóta nagyon sokat ja-
vultam. Ez is nagyon lelkesít! Eleinte kihagytam a so-
rozatokból, megpihentem. De most már erre ritkán 
van példa. Időre úszunk, egyre jobban teljesítek, fo-
lyamatosan javulok. Ebben sokat segítenek a csapat-
társaim, amiért hálás vagyok nekik.

– Milyen nehézségek adód-
nak és hogyan győzi le azokat?

– Sokszor elfáradok, de a min-
dennapos sikerek motiválnak! 
Úszás közben vannak nehéz 
pillanatok, amikor a görcs és 
a fájdalom jön, de ezt is meg-
tanultam kezelni. Koncentrá-
lok és tudatosan úszom! Segít! 
Utána ugyanazt érzem, mint az 
egészséges emberek! Nem fáj 
semmi és nincs zsizsegés! Ilyen-
kor arra gondolok, hogy az ön-
sajnálat helyett a kihívást és 

a segítő környezetet kell keresni. Ezt nehéz megtalálni, 
sokszor akadály van, de a hit, a belső érzés segít. Per-
sze ennek ellenére is vannak olyan napok, amikor nem 
tudok csak szögletesen mozogni, sokat kell ilyenkor pi-
hennem. De nem hiszem, hogy a sport miatt!

– A kemény úszóedzések mellett mit sportol még?
– Ezen kívül néhány hónapja jógázom. Itt is már olyan 

feladatokat tudok megcsinálni, amik eleinte nem men-
tek. Az első néhány alkalom a határaimra, korlátaim-
ra hívta fel a figyelmem. De azóta rájöttem, hogy ha el-
hiszem, akkor képes vagyok rá.

– Mit mondanak az orvosok az Ön aktivitását látva?
– Az orvosommal 4-5 havonta találkozom, nem tilt 

semmitől, támogatja a hozzáállásomat, és tudja hogy 
tudom, meddig mehetek el. Múltkor elmentem egy 
SM-találkozóra, ahol egy ortopédszakorvos is ott volt, 
és ő is biztatott, hogy ne adjam fel! Néhány sorstár-
sammal tartom a kapcsolatot. Volt idő, amikor vibrá-
ciós tréninget tartottam nekik kiegészítő tevékeny-
ségnek.

Fotó: Szilárd Zsuzsa
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– Az SM világnapi, május 28-i futásra szeretettel 
várták Önt és sportolótársait, számíthattak-e az ak-
tivitására?

– Természetesen. Amióta én nem tudok futni, a férjem 
vette át a stafétát, és bár korábban nem volt sportem-
ber, most annál inkább. A csapattársai összefogásának 
köszönhetően e jeles napon sokan futnak velünk, ér-
tünk. Ott voltunk a vajdahunyadvári futáson.

– Mit üzen azoknak az SM-betegeknek, akiknek 
nincs sportolói múltjuk, nehezükre esik a mozgás, 
hogy fogjanak hozzá az aktivitáshoz?

– Nagyon nehéz helyzetben vannak, akik elveszítik 
valamelyik képességüket. Ha ez idős korban történik, 
természetesnek tűnik, mert az élet velejárója. Ha mind-
ez 20–30 évvel korábban történik, és egy fiatal testben 
mozgáskorlátokkal, fájdalmakkal, leépüléssel kell élni, 
akkor azt nehezebb elfogadni. Ezzel én is így vagyok. 
Mivel a betegség mindenkinél másképp zajlik, nehéz 
(az orvosoknak is) egy egységes receptet adni. A moz-
gás mindig segít. Kitalálni, megtalálni, elhatározni, fel-
mérni, elfogadni és cselekedni. És a legfontosabb: hin-
ni, hogy sikerül. Ahogy egyszer nekem mondta egy or-
vos: az egy milliméter is haladás! Az első lépés mindig 
nehéz. Azok az új érzések, élmények adják a reményt, 
amiket megélhet az ember a sportmozgás által. Sokan 
megijedhetnek a sportmozgás közbeni szokatlan fáj-
dalmaktól, nem hiszik el, hogy képesek rá (pedig IGEN). 
Sokszor az odajutás módja, a segítségnyújtás hiányzik, 
vagy szervezést igényel. Mindenkinek meg kell talál-
ni a számára kedvező mozgást. Ehhez szakemberekre, 
team-munkára lenne szükség. Érdemes lenne olyan fó-
rumokat működtetni, ahol szakemberek segítségével 
lehet sportmozgást végezni.  

– A sporttal kapcsolatban mik az elképzelései a kö-
zeljövőben?

– Tervem sok van, szívesen segítenék a szabadidős 
sporttevékenységek szervezésében, kivitelezésében. 
A június 8-ai triatlon versenyen a Velencei-tónál váltó-
ban indultunk, én úsztam, a társaim a futást és a bicikli-
zést választották.

– Sok sikert, minden jót! Várjuk a beszámolót!

A várva várt napról...

Június 8-án, a Velencei-tónál semmi nem úgy alakult, 

ahogy azt az év elején elterveztük. A férjem, aki futott vol-

na eltörte a lábát, szerencsére a kerékpáros társunk átvál-

lalta a futást is. Így az eredetileg háromfős csapatunk lét-

száma kettőre csökkent, így teljesítettük az EXtremeMan 

51.5 versenyt Velencén. (Az én állapotom miatt a verseny-

ben egyedül mi indultunk csapatban, eredetileg ez egyéni 

verseny.) Nem a befutóknak járó pólóért küzdöttük végig 

– hiszen azt meg sem érdemeltük –, hanem értem és per-

sze mindannyiunkért!

Nagyon meleg volt aznap. A verseny 11-kor kezdődött, 

viszonylag hideg volt a víz. A felkészülési versenynek szá-

mító megmérettetés a vízből indult, ez nekem kedvezett. 

Egy háromszög pályán úsztunk. Jó volt látni, hogy akik 

előttem vannak, hol tartanak. A célom a 30 percen belüli 

érkezés volt. Ennél tudok gyorsabban is úszni, de csak me-

dencében, nyílt vízben másképp kell manőverezni. Nincs 

sáv, nem látni a vízben, így mindig előre ki kell emelni a 

fejem; a hullám, szél, sok ember körülöttem – ezek zavaró 

körülmények számomra. A kijelző 26.13-at mutatott, ami-

kor már kifelé jöttem a lépcsőn, ráadásul nem sokan jöt-

tek ki előttem. (de én csak úsztam). A lépcső volt a legna-

gyobb akadály, mert bár úszás közben nem éreztem, hogy 

a lábam elfáradt, az a néhány lépcsőfok kifogott rajtam. 

A váltótársam segíteni akart, de én inkább azt mondtam, 

vegye le a lábamról a chipet és „tekerjen”. Így is lett, ottha-

gyott, én meg próbáltam koordináltan mozogni. Ez abban 

a percben nem ment és a segítők nem értették, mi történt 

velem, azt hitték baj van. Kellett néhány perc, hogy visz-

szanyerjem az egyensúlyom és koordinált mozgással el-

hagyjam a depót. Aztán közel 2 és fél óra szurkolás után 

a csapatunk 3 óra 11 perccel beért a célba. Sokan gratulál-

tak a teljesítményemhez, az első 15 között végeztem. Meg-

köszönve a gratulációkat megjegyeztem: egy úszónak ez 

nem nehéz és én „csak” úsztam, a többiek eközben még 40 

km-t tekertek és 10 km-t futottak.

Örültem, hogy ott lehettem és úszhattam. Kétségtelen, 

hogy elfáradtam, de hálás vagyok azért, hogy megélhettem 

azt a napot! Örülök, hogy megint bebizonyíthattam ma-

gamnak és a világ számára is, hogy „meg tudom csinálni”! 

Nem véletlen a verseny szlogenje: az út maga a cél!
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– Hogyan ismerkedett meg a párjával?
– Én 14 éves voltam, ő 19. Látott engem, amikor teni-

szezni mentem, kiderítette, ki vagyok, és elhívott randi-
ra. Ennek 28 éve. Tini szerelem volt a miénk, 4 évig tar-
tott. Én akkor kezdtem a középiskolát, ő pedig érettségi 
után kereste a helyét, hova tovább. 

– Nagyon fiatal volt, a szülei hogyan viszonyultak 
ehhez?

– Nehezen viselték, nagyon szigorúak voltak. Hazakí-
sérhetett a vonattól, vagy hétvégén elmehettünk egy 
kávéra, de csak este 7-ig. Nekem 18 évesen is legkésőbb 
10-re otthon kellett lennem.

– Miért ért véget 4 év után?
– Valami gyerekes bolondságon vesztünk össze. Ő is 

nagyon féltékeny volt, én is, vége lett a gyerekszere-
lemnek, de mindig ott voltunk egymás fejében akkor is, 
ha nem tartottuk a kapcsolatot.

Érettségi után főiskolára mentem, esti tagozatra, mert 
1 ponttal lemaradtam a nappaliról. Dolgozni kezdtem, 
voltam tolmács vagy hostess, szórólapoztam, mindig 
a nyelvtudásomat kamatoztattam. Nagyon jó kiegészítő 
keresetem volt a főiskola mellett, úgy gondoltam, vég-
re önállósulhatok. Férjhez mentem egy fiúhoz, akinek 
a szülei az én szüleim barátai voltak. 

– Kimaradt a klasszikus diákéletből, amikor az em-
ber szabad, suliba jár, sok emberrel ismerkedik…

– Hát igen: este 9-kor, amikor vége lett az órának, már 
nem mentünk el bulizni.

– Kiment a családi kötöttségekből egy másfajta kö-
töttségbe.

– Igen, de akkor nem kellett hazamennem 10-re, azt 
csináltam, amit akartam. Ráadásul mindig be akartam bi-
zonyítani, hogy megállok a saját lábamon. Szerettem vol-
na, ha a szüleim belátják, szabadabban engedhettek vol-
na, talán akkor nem mentem volna ilyen korán férjhez.

– Milyen volt a férje, milyen volt az a kapcsolat?
– A kapcsolatunk inkább baráti volt… olyan volt, mint 

egy idősebb báty. Vettünk egy kis házat, felújítottuk, ha-
ladtunk előre. Mindent meg tudtam vele beszélni, sose 
voltak nagy vitáink. Így is ért véget a házasságunk 7 év 
után, megbeszéltük, ennyi elég volt. 

– Az, hogy nem született gyermekük, tudatos dön-
tés volt?

– Igen, tanultam, lediplomáztam, mire ez aktuálissá 
vált volna, rájöttem, hogy valami nem stimmel. Azon 
gondolkodtam: ez lesz még vagy 50 évig? Nagyon ked-
ves volt a férjem, támogatott mindenben, sokat nya-
raltunk együtt, szép élményeink voltak, de nyilvánvaló 
volt, hogy bizonyos dolgokban másként gondolkodunk. 
Ő akkor kezdte el a főiskolát, amikor én befejeztem, más 
baráti körünk lett, más dolgok érdekeltek, a kapcsola-
tunk pedig egyre inkább ellaposodott.  

– Hogy fogadták a válásukat?
– Leültünk egy családi ebédhez kéz a kézben és elmesél-

tük, hogy ennyi volt. Megbeszéltük, ki mit visz, a szülők meg 
döbbenten hallgatták. Az én szüleim támogatóak voltak, de 

s  Oláh Rita

A nő, akit 13szor kértek meg
 „Ezerarcú” betegség, ezerféle történet. Mindenki a maga módján éli, egyedül vagy társakkal,  

passzív elszenvedőként vagy aktív megküzdőként, örök lázadásban vagy támogatást is elfogadó  
alkalmazkodásban. Az alábbi történet egy a sok közül, egy szeretetben nevelt, szabadságra  

vágyó lány fordulatokkal teli útja az önállóság, a sikeres karrier, az érzelmi biztonságot nyújtó  
kapcsolat, majd a betegséggel való megküzdés, a szeretetet, derűt és elfogadást a nehézségek  

között is megélt családi élet felé. 
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az apósom még a köszönésemet se fogadta évekig. A vá-
lásunkat személyes sértésnek tekintette, de ezzel egyedül 
birkózott, mert mi nem haraggal váltunk el, és soha nem 
mondtunk egymásra rosszat. Ma is úgy gondolok erre, mint 
egy szép emlékre, így volt ez jó, nem volt benne több. 

– Mi történt a válása után?
– Elhelyezkedtem egy külföldi bankban, ment tovább 

az élet. 
A párom megkeresett, amikor megtudta, hogy elváltam, 

de addigra én már randizgatni kezdtem egy német fiúval. 
Nem tudtam őt komolyan venni, nem éreztem komolynak 
a közeledését. Faggatott, hogy ezt a fiút akarom-e, hogy 
hogyan képzelem a jövőt, de igazából nem mondott sem-
mit. Csak utólag tudtam meg, hogy ha én akkor hajlandó-
ságot mutattam volna irányában, akkor nem nősül meg… 
mert mindez az esküvője előtt egy héttel történt.

– Bizonyosságot akart, hogy nem magát kellene 
mégis elvenni?

– Valahogy így. Amikor 6 évig férjnél voltam, ő is meg-
nősült, mert jött a baba, de az a házasság csak pár hóna-
pot élt meg. A második házassága előtt keresett meg vala-
mi nevetséges ürüggyel. Próbált puhatolózni, de másfelé 
orientálódtam, nem reagáltam rá. Ő úgy emlékszik, rákér-
dezett, mit szeretnék, mert nem nősült volna meg még 
egyszer, ha őt akarom, de én nem így emlékszem. Ennek is 
17 éve már. Akkor megint kikerültünk egymás látóteréből. 
Ő megnősült, családot alapított, én pedig férjhez mentem 
ehhez a német fiúhoz, kikerültem külföldre. Nagyon jó he-
lyen dolgoztam, hasznosítottam a főiskolai tanulmányai-
mat, külkereskedőként az amerikai és az ázsiai piacokért 
voltam felelős. A bajorok nagyon nehezen fogadják be 
a külföldieket, de nálunk az export részlegen volt spanyol, 
szlovák, magyar kolléga, senkinek nem volt furcsa, hogy 
nem egy tősgyökeres bajor ül a székemben.

– Utazott is?
– Általában a főnököm utazott, én a háttérmunkát vé-

geztem, de néha igen. Egyszer eljutottam Amerikába is, 
nagyon nagy élmény volt. A cég, amelyben dolgoztam, 
egy multinacionális cég volt, kétévente minden régió-
ban kiválasztotta az év dolgozóját, abban az évben én let-
tem az. A díjátadó olyan volt, mint az Oscar-gála, ki kellett 
mennem, beszédet mondani angolul, gyönyörű volt az 

egész! Nagyon boldog voltam, és most, amikor a betegsé-
gem miatt nem tudok teljesíteni, úgy gondolok erre, mint 
egy gyönyörű élményre, amit már soha nem vehetnek el 
tőlem. A díj pénzjutalommal járt, ami komoly összeg volt, 
különösen, mert akkoriban maradtam egyedül. 

29 évesen Németországban kerültem először a neuro-
ló giai klinikára. Nem mondták meg, mi bajom, de a fel-
tételezést, hogy SM-em van, megosztották a férjemmel, 
aki néhány hónap múlva se szó, se beszéd elhagyott. 
Egy céges jutalomnyaraláson vettem részt Törökország-
ban – ilyen se volt még: 3 Lufthansa gép szállította nya-
ralni egy cég dolgozóit! –, mire hazajöttem, senki nem 
várt a reptéren. A kollégám vitt haza, otthon dobozok 
fogadtak, ő pedig közölte, hogy elköltözik. 

– Ennek semmilyen előjele nem volt?
– Engem derült égből villámcsapásként ért. Voltak 

vitáink, de nem tudtam, mi zajlik benne. A szüleit már 
egyedül látogatta egy ideje, de ők egyébként se fogad-
tak el engem… Ott álltam egy üres lakásban, Németor-
szágban, egyedül, betegen. 

– Nem voltak jelek, hogy valami elromlott?
– Akkor nem láttam. Aztán persze összeraktam, hogy 

idegen csikkek voltak a hamutartóban, hogy túl sokat 
jár segíteni egy barátnőnknek, aki akkor veszett össze 
a párjával. Lehet, hogy akkor már alakult a kapcsolatuk, 
mert később összejöttek, nem tudom. Mondott ő olya-
nokat, hogy nem akarok egy bénával élni és tolókocsi-
ban tologatni egy nőt, de én nem értettem. Miért len-
ne baj? Rengeteget sportoltunk, búvárkodtunk, hegyet 
másztunk, bicikliztünk, miért lennék én nyomorék.

A szomszédban élt egy család 3 kicsi gyerekkel – akik 
időközben megnőttek és többször nyaraltak nálam –, any-
nyira összebarátkoztunk, hogy szinte a családjuk része let-
tem. Nagyon sokszor vigyáztam a három gyerekre, a szü-
lők el tudtak menni kikapcsolódni, akár egy egész hétvé-
gére. A barátnőmmel kölcsönösen támogattuk egymást. 
Neki akkoriban mellrákot diagnosztizáltak, hetekig én 
voltam a gyerekekkel. Reggel iskolába, óvodába, bölcsi-
be hordtam, délután összeszedtem őket, mert a mamájuk 
Svájcban volt kezelésen. Nem volt kérdés, hogy segítünk 
egymásnak. Amikor meghallotta, mi történt velem, azt 
mondta: fogd a motyód és költözz hozzánk! Az volt a ter-
mészetes, itt a kulcs és maradsz, amíg nem találsz lakást. 
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Aznap este hozzájuk költöztem, a ruháim a bőröndben 
voltak, mert akkor jöttem haza a nyaralásból. A volt férjem 
kirámolta a lakást, ott maradtam egy mosógéppel, egy té-
vével és két tekercs wc-papírral, minden ingóságom oda-
lett. A barátok tanácsára levettem a közös pénz felét, ez 
nem tetszett neki, a Magyarországon eladott házam árából 
autóvásárlásra nekiadott kölcsönt soha többé nem láttam. 

– Gondolom, ez az érzelmi sokk és anyagi csőd na-
gyon nehéz lehetett.

– Az volt, de sok segítséget kaptam. A barátnőmék 
szuterénjében külön kis lakásban lakhattam, anyagilag 
nem voltam kiszolgáltatott. Nem kellett kérnem senkitől 
semmit, mégis jöttek: van két vasalóm, az egyiket neked 
adom, van asztalom négy székkel, neked adom. A mun-
kahelyem támogatott, még többet dolgoztam, még töb-
bet túlóráztam. Beköltöztem az új albérletembe, és úgy 
gondoltam, én nem fogok megfutamodni. Eddig is jól 
dolgoztam, magyar vagyok, ők befogadtak, nagyon fon-
tos volt nekem, hogy bebizonyítsam, nem érdemtelenül. 
Gyakornoknak vettek fel, három hónap alatt értem el 
a német szintet, pár hónap alatt megtanultam angolul. 

– Mi lett a férjével?
– Találkoztunk még, hogy az anyagiakat elrendezzük. 

Gyorsított menetben kérte a válópert, kért, mondjam, hogy 
rég elváltunk ágytól, asztaltól, mert enélkül ott egy év vára-
kozási idő és asszonytartás van, azaz a feleség havi jövedel-
mét ki kell egészíteni a férj szintjére. Ő ezt akarta elkerülni, 
én meg őt. Szerettem volna ezt az egészet nagyon gyorsan 
lezárni, nem akartam senkinek rosszat, pedig árthattam vol-
na nekik. Az anyósom egy nagy biztosító társaságnál dol-
gozott, ő intézte a papírjaimat, mert a német férjem jogán 
voltam biztosított. Egyszer csak kaptam egy levelet, hogy 
gondoskodjak magamról, semmiféle biztosítási jogviszo-
nyom nincs, még az életbiztosításomat is törölték. Amikor 
utánanéztünk, kiderült, hogy anyósom jogosulatlanul bele-
nyúlt a számítógépes adataimba. Felajánlották, tegyek fel-
jelentést, de én csak lezárni szerettem volna mindent.

– Olyan, mintha ez a család kitörölte volna az életéből.
– Pedig sose ártottam nekik. Nem gondolok már a fér-

jemre, ha itt állna, se érdekelne, mert nem érdemli meg, de 
sok mindent köszönhetek ennek az időszaknak. Megismer-
tem egy csomó jó embert, sok szép országot, egy csomó jó 

sportot, amit ma már nem végezhetek. A cég volt a csalá-
dom, ma is tartjuk a kapcsolatot, hol az ausztrál kollégám 
ír, hol az amerikai. Ezeket az emlékeket senki nem veheti el. 
Így lettem az év dolgozója is! Nem tudtam másra koncent-
rálni, csak a munkámra és a közeli barátokra. Közben pedig 
úgy éreztem, mindenki csak segít nekem, a cégnél barátok 
vettek körül, a mai napig kijárok hozzájuk, az egyik elém jön, 
a másiknál alszom, a harmadikkal végigjárom a többieket.

A legnehezebb időszakon a munka, az otthonteremtés, 
a szüleim és a baráti támogatás segített át, hogy menjen 
tovább az életem. Független voltam, azt akartam, hogy 
az is maradjak.

– De akkor ismét megjelent a párja…
– 2002 májusában hazajöttem a szüleimhez, mert egyszer 

már fölszámoltam egy komplett háztartást, a szüleim pad-
lásán volt ágynemű, evőeszköz, minden, amire szükségem 
volt. Összetalálkoztunk a párommal, meghívott egy kávéra. 
Hallotta, hogy Németországban élek, én tudtam, hogy csa-
ládja van, még egy gyermeke született. Akkor derült ki, hogy 
külön élnek, ő hazaköltözött az apjához. És ti, hogy vagy-
tok Németországban? – kérdezte. Ez volt az a pont, amikor 
ha azt hallom, hogy az ő házassága rendben van, nem áru-
lom el neki, hogy jártam. Amikor megtudta, hogy egyedül 
élek, fölcsillant a szeme, kérdezte, meglátogathat-e. Amíg 
itthon voltam, többször találkoztunk, elmentünk vacsorázni, 
telefonon, e-mailen tartottuk a kapcsolatot, a 30. születésna-
pomon pedig meglátogatott Németországban az új albérle-
temben. Azóta együtt vagyunk. Volt, hogy váratlanul meg-
jelent a hátizsákjával, hogy meglepjen. Küldött sms-t, hogy 
ráérek-e chat-elni, de mire bemelegedett a gépem, a csen-
gőm szólt, ott állt az ajtóban. Két évig ment ez így, én leszö-
geztem, hogy én még egyszer senki miatt nem költözöm, 
nem sietek haza. Bármennyire szeretem, amíg nincs biztos 
munkahelyem és egy kis lakásom, ahová mehetek, addig 
nem változtatok, mert változásból eddig is túl sok volt.

– Az nem merült fel, hogy ő megy ki?
– Ez is felvetődött, de ő nem beszél németül, angolul is 

csak kicsit. Erős habitusú ember, aki nagyon szereti a szak-
máját, ami a magyar jogszabályokra épül, azzal Német-
országban nem boldogulna. Nem hiszem, hogy a kutya-
sétáltatás vagy fűnyírás hosszú távon kielégítette volna. 
Ha családalapításban gondolkodunk, mégiscsak a férfi 
a klasszikus értelemben vett családfenntartó. Látta, hogy 
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hol dolgozom, egzisztenciám van, független vagyok, nem 
hitte, hogy ezt feladom egy kamionért, ami hazaköltöztet.

– Akkor már nagyon más volt, mint akivel ő annak 
idején együtt járt, autonóm, független nő volt.

– Ezért is nehéz nekem ez a helyzet, hogy sokszor se-
gítséget kell kérnem, és el kell tudnom fogadni.

2004-ben állásajánlatot kaptam a magyarországi volt 
főnökömtől, hogy zajlik itthon egy nagy projekt, aminek 
a gazdasági vezetője voltam, jöjjek haza. Addigra vettem 
egy kis lakást, 2004-ben hazaköltöztem. Rengeteg mun-
ka, felelősség, 2005 januárjában már húztam a lábam, 
zsibbadt a kezem, bár az agyam pörgött, nem bírtam be-
szélni. 4 év telt el az első shub óta, megint egy nagy köl-
tözés, nagy változás után jött. Elküldtek MRI-re, kértem, 
hogy szombatra adjanak időpontot, mert hét közben 
nem érek rá. Hétfőn elmentem a leletemért… azóta nem 
dolgozom. Kórházba utaltak, szteroidot kaptam, vizs-
gálatok özöne, diagnózis. Kiborultam én is, a szüleim is, 
a párom is, de ő nem mutatta. A kórházi ágyam szélén 
leültettem: nem vagyunk házasok, nincsen családunk, 
semmilyen kötelezettsége nincs, ha nem szeretné, szól-
jon, én megbékélek ezzel is, ne utólag derüljön ki.

– Mint a német férjével…
– Ő bármit vállal velem, mellettem áll – mondta. Jó ér-

zés volt (sír), nagyon jó érzés volt hallani, hogy mellettem 
áll, és mindenben támogat, neki így is én vagyok a tökéle-
tes, de szembesülnöm kellett egy sor olyan problémával, 
ami a betegség kapcsán felmerül. 10 éve ennek, ő úgy ke-
zel, mintha egészséges lennék, de vannak fizikai korlátok. 

– A munkát azonnal abbahagyta?
– Igen. Kórházban voltam, szteroidkezelést kaptam, 

hetekig csak feküdtem, mert vagy fejgörcsöm volt, vagy 
szédültem. Próbáltam feldolgozni a diagnózis okoz-
ta sokkot. Betartottam az orvosi utasításokat, belevetet-
tem magam különféle könyvekbe, kerestem alternatív 
gyógymódokat, próbáltam a pozitív dolgok felé fordulni.

Sokáig tartott, de rájöttem, jobb szembesülni, elfo-
gadni, megbarátkozni vele, úgy tenni, hogy mind a ket-
tőnknek jó legyen, a betegségnek is, meg nekem is, hogy 
hagyjon engem élni. Azt tapasztalom, hogy egyértelmű-
en összefügg a stresszel, az idegeskedést azonnal meg-
érzem, ha nyugodtabb vagyok, eldöcögnek a napok. 

Bekerültem egy studyba, de akkor már 33 éves voltam 
és nagyon szerettem volna gyereket. Addig nem érez-
tem, hogy itt az ideje, vagy a partnerem nem volt megfe-
lelő a gyerekneveléshez. Lement a study, de kiderült, hogy 
a policisztás méhem miatt spontán terhességre nem szá-
míthatok. Megbeszéltem a párommal, minden gyógy-
szeres kezelésnek vége, ha úgy alakul, jöjjön a baba, de 
semmiféle orvosi beavatkozást nem vállalunk ezért. Leg-
nagyobb meglepetésünkre egy hónap után terhes marad-
tam, ez a kislány, aki a szemünk fénye, nagyon akart jönni! 
Én nagyon szerettem volna gyereket, nem akartam nélküle 
leélni az életemet. Ez nem volt kérdés. A férjem is, de nem 
mindenáron, mesterséges megtermékenyítés, állandó or-
voshoz járás szóba se jöhetett, a sorsot nem hívjuk ki ma-
gunk ellen. Alig vártam, hogy beszéljek a neurológussal, 
hogy lehet-e. Vigyázzak az egészségemre – mondták –, egy 
gyerek nagy felelősség, ami igaz, de óriási boldogság, hogy 
ő van nekem, el se tudnám képzelni másképp. Jött a kislá-
nyunk, így teljes az életünk. A szüleim nagyon sokat segíte-
nek, a párom dolgozik rengeteget, hogy mindenünk meg-
legyen, ő lett a családfenntartó. Nem tudjuk, mi miért tör-
ténik. Németországban ezt nem tudtuk volna megoldani.

A shub után táppénzen voltam sokáig, fél év után el-
indították a leszázalékolásomat. Nagyon nehéz volt fel-
adni a karrieremet, mert szerettem a munkámat. Mesz-
sze kellett járnom, napi két óra csak az utazással telt, 
ami nagyon megterhelő volt, pláne a mindennapos du-
gók. Találtam egy munkahelyet helyben, de a shub köz-
beszólt, végül nem vállaltam el. A fáradékonyság a leg-
nagyobb gond, reggeltől estig tudnék aludni, olyan ál-
mos és fáradt vagyok. Úgy kell erőt vennem magamon, 
hogy elvégezzem a feladataimat. Kitűzöm a célokat, mit 
kell megtennem aznap, éreznem kell, hogy hasznos tag-
ja vagyok a családomnak, de amíg a kislányom az iskolá-
ban van, le is kell feküdnöm kicsit, mert amikor hazajön, 
megint kell a figyelem és az energia. A szüleim nagyon 
sokat segítenek.

– Azért biztos nem volt könnyű lemondania az ígé-
retes karrierjéről.

– Egyszer az iskolában arra kérték a gyerekeket, rajzol-
ják le, mi a szüleik foglalkozása. Mutatta a kislányom a raj-
zát, egy néni áll szoknyában egy felmosó vödör előtt, ez 
anya. Akkor én takarítónő vagyok? Nem anya, de te min-
dig felmosol meg teregetsz. Apát nem tudta lerajzolni, 
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ahogy ül a számítógép előtt. Ez szép karrier! Álmaim csú-
csa! Próbálom humorral kezelni, így könnyebb elviselni.

– Az nagyon szép, ahogyan a családja összefogott, 
hogy a betegséggel együtt szervezett legyen az életük. 
A kislánya mit tud erről?

– Nem sokat. Tudja, hogy anya kórházba jár, sokat fáj 
a lába, anya egy „lassú csiga”, aki nem tud vele futkározni 
vagy biciklizni, rohangálni apával meg a nagyszülőkkel 
kell. Tudja, hogy ha fáradt vagyok, pihennem kell, akkor 
egy órácskát rajzol, vagy játszik. Nem szokott kérdezni, 
de ha kérdez, válaszolok. Amikor injekcióztam magam, 
igyekeztem egyedül csinálni, ez nem tartozik másra, de 
amikor megtalálta a dobozt és érdeklődött, mi az, el-
mondtam neki. 

– Hogy zajlottak a lánykérések?
– Idestova 10 éve jegyben járunk. Már tini korunkban is 

terveztük a közös életünket, de az gyerek dolog volt. Az 
első lánykérés akkor történt, amikor kijöttem a kórház-
ból és egyértelművé vált a betegségem. A párom azzal 
is próbált megerősíteni, hogy hivatalossá tesszük a kap-
csolatunkat. Jegygyűrűt vettünk, hivatalos lánykérés volt, 
elvittük a szüleimet, koccintottunk rá egy baráti presszó-
ban. A férjem szülei sajnos nem élnek már. 

Megtörtént a lánykérés, én igent mondtam, azóta jegy-
ben járunk. Amikor szóba kerül az esküvő, mindig ilye-
neket mondok: ráérünk még arra. Bennem van a féle-
lem: amikor valami hivatalossá vált a számomra, onnan-
tól kezdve mindig minden elromlott, és én nem akarom, 
hogy ez elromoljon. Jó ez így, ahogy van. Én is voltam már 
férjnél, ő is volt már nős. Habos-babos esküvői ruha nél-
kül is ő az én párom és a gyermekem apja, anélkül, hogy 
papírunk lenne róla. Ő mindig mondja, hogy akar egy es-
küvői bulit, már leszervezett mindent, már beírta a ven-
déglő naptárába, csak mindig engem felejt el megkér-
dezni, hogy éppen ráérek-e. Egyszer, amikor esküvőt 
akart, akkor éppen nagy hasam volt, én nem akarok nagy 
hassal esküvőt, táncolni akarok, mulatni. Majd ha kicsit 
nagyobbacska lesz a gyerek. Mindig történik valami, már 
a vendéglő is bezárt, ahová menni akart. Az ő állítása sze-
rint 13-szor mondtam neki nemet, nem tudom, lesz-e 14.

– Nem volna egyszerűbb elmondani, miért mond 
mindig nemet?

– Célozgattam már rá, de mostanában azon vicce-
lődünk, hogy majd 80 évesen mondjuk ki a boldogító 
igent, ugyanis az nem kérdés, hogy csak egymással tud-
juk elképzelni az életünket.

– Együtt indult az életük, aztán mindenki ment 
a saját, meglehetősen rögös útján, de aztán visszata-
láltak egymáshoz, és úgy tűnik, ebben a kapcsolat-
ban óriási erő van. Szokott azon gondolkodni, miért 
pont ő?

– Foglalkoztat, miért van ennyi dolgunk egymással. 
Erős érzelmek kötnek össze. Nem tudok kiemelni, kivá-
lasztani egy konkrét tulajdonságot, szeretem őt, úgy, 
ahogy van, nekem ő az Ő. 

– Mind a két végletet megélte: azt is, hogy valaki 
cserbenhagyja, azt is, hogy úgy áll maga mellett, mint 
a szikla. Ilyen tapasztalatokkal a háta mögött mit taná-
csolna a betegtársaknak?

– Biztos a partnernek se könnyű, de nagyon megköny-
nyíthetjük a helyzetüket, ha nem hagyjuk eluralkodni 
a pesszimizmust. Bármi is történt a múltban, ne azon rá-
gódjunk, mert az nem segít, csak megbetegít. Történt ve-
lem is sok rossz, de annál több jó dolog az életben, ami-
re koncentrálok és megpróbálok mindig a jövőbe tekinte-
ni és minden napot a kereteim között maximálisan átélni, 
amihez szükségünk van egymás támogatására. Én is szok-
tam a férjemet bátorítani: ő azzal segít minket, hogy dol-
gozik, a többit én a szüleim segítségével megoldom. Ő 
biztosítja a körülményeket, hogy nyugodtan tudjunk élni, 
a szüleim segítenek, ha szükséges. Vannak néha nehézsé-
gek több generáció együttműködésében, de a szüleim fi-
atalok, mindenben támogatnak, náluk van a gyerek má-
sodik otthona. Ne feledkezzünk el a magyarországi köze-
li barátainkról sem, akik az elmúlt 10 évben támogatnak, 
pozitívvá teszik mindennapjaimat, programokkal, lelki tá-
mogatással, egy jó kávé melletti beszélgetéssel.

A biztonságot mindig önmagunkban keressük, és 
ha ehhez még a partner, család, barátok is hozzájárulnak, 
akkor nagyon szerencsések vagyunk.

– Akkor a lánykérés legközelebb 80 évesen?
– Bizakodó vagyok, fontos számomra a párom fizikai 

és lelki közelsége. Nélküle nem lenne teljes egész az éle-
tünk. Minden megtörténhet.
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s Az Unióban legálisan működő online gyógy-
szerforgalmazó portálokat jövőre már egy-

séges logó fogja jelölni. Az Európai Bizottság által 
ma (2014. június 24.) közzétett lo-
gó a nemzeti gyógyszerhatósá-
gok weboldalára mutat – ide kat-
tintva a felhasználó ellenőrizheti, 
hogy a gyógyszertár valóban le-
gálisan működik-e. A megbízha-
tó gyógyszerforrást igazoló egy-
séges embléma feltüntetésére vo-
natkozó jogszabály július végén 
lép életbe, és a tagállamok gyógy-
szerhatóságai egy évet kapnak 
az alkalmazásra való felkészülés-
re. Ez alatt kell összeállítaniuk azoknak az interne-
tes gyógyszertáraknak és webes nagykereskedőknek 
a listáját, amelyek engedéllyel működnek az ország-
ban, és ezáltal jogosultak a megbízhatóságot iga-
zoló logó használatára. A nemzeti listák az Európai 
Gyógyszerügyi Hivatal (EMA) honlapjáról is elérhető-
ek lesznek.

A megbízható webpatikák megjelölését a gyógy-
szerhamisítás elleni küzdelem részét képező EU-di-
rektíva tette kötelezővé annak érdekében, hogy 

a betegek biztonsággal élhessenek az internetes 
gyógyszerbeszerzés kínálta kényelmi lehetőséggel. 
A direktíva egyben arra is kötelezi a tagállamokat, 

hogy a lakosság körében ismeret-
terjesztő kampányokat folytas-
sanak a logó megismertetése és 
a hamisított gyógyszerek veszé-
lyeinek tudatosítása érdekében. 
A direktíva a már alkalmazott el-
lenőrzési szisztéma erősítésével és 
a kontrollmechanizmusok kiszéle-
sítésével igyekszik kivédeni, hogy 
hamisított gyógyszerek kerülhes-
senek a fogyasztókhoz. A hivatalos 
logó bevezetése újabb mérföldkő 

a direktívában lefektetett alapelvek megvalósításá-
nak folyamatában.

Pangea – az Interpol akciója 

A résztvevő Interpol tagországok számát tekint-
ve a „Pangea VII” volt az eddigi legnagyobb, hamis 
gyógyszerek ellen végrehajtott akció, számol be hon-
lapján a szervezet. Az akció során 1235 nyomozást in-
dítottak és 19 ezernél is több olyan hirdetést tiltottak 

Logó fogja azonosítani a megbízható webpatikákat

Ön vásárol interneten keresztül gyógyszert?  
– legyen körültekintő!

Az Európai Bizottság egyedi logót vezet be a megbízható online patikák azonosítására.  

Cél a betegbiztonság javítása. A gyógyszerhamisítás világszerte egyre komolyabb probléma, 

amely elsősorban a drága és a nagy keresletű szereket érinti. Idén, 2014-ben az Interpol 

„Pangea VII” fedőnevű akció hadművelete során 200 hatósági szerv 111 országban csapott le  

az engedély nélkül működő internetes gyógyszertárakra. 237 letartóztatás és 8 milliárd forint  

értékű lefoglalt áru – ez az akció mérlege.
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le, amelyek a közösségi médián keresztül reklámoz-
tak hamis gyógyszereket. Ezen kívül 10 600 honlapot 
is leállíttattak.

A hatóságok Kolumbiában három, engedély nélkül 
működő laboratóriumot is bezárattak, de felléptek 
például domainnevek bejegyzői, valamint az on line 
rendelési és fizetési rendszerek működtetői ellen is. 
Azon kívül, hogy az illegális gyógyszerekkel kapcsolat-
ba hozható címeken vizsgálódtak a hatóságok, a vám-
ügyintézők további 543 000 csomagot is átvizsgáltak 
az akció hete alatt (május 13–20.), és ebből majdnem 
húszezret le is foglaltak. A 9,4 millió hamis és enge-
déllyel nem rendelkező gyógyszer között voltak fo-
gyasztótabletták, rákgyógyszerek, merevedési zava-
rokra használt gyógyszerek, köhögés és megfázás el-
len használt készítmények, koleszteringyógyszerek és 
táplálék-kiegészítők is.

„A hamis és engedéllyel nem rendelkező gyógy-
szerekkel kereskedő szervezett bűnözői csoportok 
egyetlen célja a pénzszerzés, és egyáltalán nem tö-
rődnek azzal, hogy a tevékenységük emberek halálát 
is okozhatja”, nyilatkozta a Ronald K. Noble, az Inter-
pol főtitkára. Miután Bogotában illegális laboratóri-
umokat fedeztek fel, az Interpol kolumbiai Nemze-
ti Központi Irodája kiadta első, gyógyszerügyekkel 
kapcsolatos lila figyelmeztetését. A lila figyelmezte-
tésekkel a szervezet információt kér a bűnözők mód-
szereivel, célpontjaival, eszközeivel és álcázó tevé-
kenységükkel kapcsolatban. A bogotai iroda egy 
kék figyelmeztetést is kért az Interpoltól, amellyel 
további információkat kér a hamis gyógyszerek ke-
reskedelmével foglalkozó, vélhetően szervezett bű-
nözői csoportokhoz közel álló gyanúsítottak tartóz-
kodási helyéről.

„A Pangea VII hadművelet nemcsak a lefoglalásokról 
és letartóztatásokról szól, hanem azt is demonstrálja, 
hogy a tagországok növekvő figyelmet fordítanak ezek-
nek a problémáknak a leküzdésére és a gyakorlatuk is 
egyre nagyobb ezen a téren” – mondta Aline Plançon, az 
Interpol azon egységének (MPCPC) vezetője, ami hamis 
gyógyszerekkel és egészségügyi eszközökkel kapcsolat-
ban nyomoz.

„Az elfogások és lefoglalások fizikailag is megál-
lítják ezeket az életveszélyes készítményeket még 

azelőtt, hogy azok elérnének a fogyasztókhoz, de 
ugyanilyen fontos leállítani az online platformokat 
üzemeltető szervezett bűnözői csoportokat is” – tette 
hozzá Plançon.

Mi a helyzet Magyarországon? 

Az akcióban Magyarország részéről a Nemzeti Adó- 
és Vámhivatal (NAV), a Rendőrség, valamint a Gyógy-
szerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfej-
lesztési Intézet, Országos Gyógyszerészeti Intézet Fő-
igazgatósága (GYEMSZI OGYI) vett részt.

A magyar hatóságok 49 olyan weboldalt azonosítot-
tak be, amely kifejezetten a magyar fogyasztókat cé-
lozta meg. A hatóságok a próbavásárlások során 27 
weboldalról rendeltek, melyből 20 teljesítette a gyógy-
szereket és étrend-kiegészítőket tartalmazó rende-
lést. A GYEMSZI OGYI laboratóriuma 24 mintát vizsgált 
meg, melyből 8 bizonyult hamisítványnak, a többi pe-
dig illegálisnak. A hamisítványnak bizonyult termékek 
a feltüntetettől eltérő hatóanyagot, vagy a feltüntetet-
től eltérő mennyiségű hatóanyagot tartalmaztak.

A vizsgált gyógyszermintákban azonosított ható-
anyagok 67%-a szexuális zavarok kezelésére alkal-
mazott, 26%-a fogyasztó hatású, 7%-a pedig anaboli-
kus szteroid volt. A laboratórium eredményei alapján 
a GYEMSZI OGYI az illegális weboldalak üzemeltetői 
ellen feljelentést tesz, és kezdeményezi az illegális 
weboldalak eltávolítását is.
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s Kérdés: Szeretném megkérdezni, hogy kell-e beutaló 
a központba, vagy elég csak időpontot egyeztetni?

Válasz (dr. Rajda Cecília): Beutaló az első alkalommal 
mindenféleképpen kell (háziorvos vagy a beutaló neuroló-
gus szakorvos írhatja), és időpontot is érdemes egyeztetni.

s Kérdés: 41 éves vagyok, a tüneteim 6 hete kezdődtek. Pár 
nap alatt a lábamat kivéve, a bal oldalam elzsibbadt, a kéz-
fejem szinte teljesen érzéketlen lett. MR-vizsgálaton kiderült, 
hogy sclerosis multiplexem van, 12 góc a fejemben, 1 góc 
a gerincvelő nyaki részében. 5×1000 mg szteroid infú ziót 
kaptam, kontroll május elején lesz. A há-
ziorvosom azt mondta, addig táppénzen 
tart (megkért, hogy emeljem fel a bal ka-
rom, majd megkérdezte, hogy mi bajom 
van, miközben a lelet és a kórházi záróje-
lentés a kezében volt). A munkahelyemen 
– ahol próbaidős vagyok – azt mondták, 
ha vége a táppénznek, keressek más mun-
kát, mert a versenyszférában nem dolgoz-
hatok ezzel a betegséggel. Próbaidős azért 
vagyok, mert az előző munkahelyemről el 
kellett jönnöm 3 inszemináció után, mert 
nem tolerálták tovább. Lombikra június-
ra vagyunk előjegyezve. Szeretném meg-
kérdezni, hogy lehet-e ezzel a betegség-
gel lombik programban részt venni? A nő-
gyógyásszal csak 2 hét múlva tudok beszélni. És szeretném 
megkérdezni, hogy ezzel a betegséggel milyen munkát lehet 
végezni? Kereskedő vagyok, ám ott nem veszik figyelembe, 
hogy fáradékony vagyok, sőt, egyszerűen elküldtek.

Válasz (dr. Rajda Cecília): Ezzel a betegséggel többen 
vettek már részt lombik programban, tehát Ön is részt vehet. 
A sclerosis multiplex betegség önmagában nem kizáró ok, 

hogy munkát végezhessen. Egy munkahelyen több feladat-
kör is adható. Elsősorban a nehéz fizikai munkát végzőknek, 
illetve a nagy hőben dolgozóknak szükséges átgondolni, 
hogy az adott munkakörülmények kihatással vannak-e tü-
neteikre. Ezen kívül a betegségből fakadó maradványtüne-
tek és az úgynevezett rejtett tünetek (kóros fáradékonyság, 
koncentrációs zavar) szólhatnak bele a munkavégzésbe. 
Mindezek a tünetek egyénileg nagy változatosságot mutat-
nak, és ezért egyénileg kell értékelni azokat. Munkahelye vá-
logatja, hogy a tünetektől függően lehetett részmunkaidő-
ben dolgozni vagy bizonyos felmentésekkel (pl. gyakori és 

hosszan tartó emelgetés) élni.

s Kérdés:  Jó napot kívánok! 5 évvel ez-
előtt jelentek meg első tüneteim, akkor 16 
éves voltam. Két évvel később az MRI ja-
vulást mutatott, és a későbbi eredmények 
szerint visszahúzódást mutatott, ami a gó-
cokat illeti. Most több mint fél éve álmat-
lanság kínoz, és este izomrángást is érzek 
a testem különböző részein. Újra csináltat-
tam MRI-t, ami 3 darab 7–11 mm-es gó-
cot mutatott, valamint egy újabbat, ami 3 
mm-es. Az orvosom azt mondta, hogy er-
re még nem szükséges a béta-interferon-
kezelés, és semmi másfajta kezelést nem 
ajánlott. Azt is megállapította, hogy álmat-

lanságomnak nem lehet köze az SM-hez. Panaszaim nem ja-
vulnak, és nem tudok álomba zuhanni. Kérem véleményét.

Válasz (dr. Rajda Cecília):Jó lenne tudni, mik voltak a tü-
netei a betegség kezdetekor. Mindenesetre annak is érde-
mes lenne utánajárni, hogy az izomrángások miatt nem tud-
e elaludni? Az izomrángások pontosan hol jelentkeznek? 
Egy időben kezdődtek-e a rángások az álmatlansággal? Az 

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.

Dr. Rajda Cecília
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MRI mellett történt-e másfajta diag nosztikai vizsgálat (agy-
vízvétel, kiváltott válasz vizsgálat)? Az eddig leírtak alapján 
osztom az orvosa véleményét az interferon-terápiát illető-
en. Az álmatlanság sem vezető tünete a sclerosis multiplex-
nek, de hangulatzavarra is utalhat, és sok 
más dolog is kiválthatja (stressz, mozgász-
szegény életmód, vagy ellenkezőleg: késő 
délutáni-esti fizikai aktivitás, nem megfe-
lelő alvási szokások, bizonyos ételek-ita-
lok fogyasztása, gyógyszer-mellékhatás). 
Mielőtt altatóhoz nyúlna, a fenti kérdése-
ket alaposan gondolja át, és beszélje meg 
háziorvosával, vagy neurológusával.

s Kérdés:  Kedves Doktornő! 2013 de-
cemberében diagnosztizálták nálam az 
SM-et két intenzív shub után. MRI készült, 
a koponyában 3 góc található. Gerincben, 
a hát közepe körül ismét 3 db 1-1 cm-es 
góc található. Erős derék körüli fájdalmam 
szokott lenni, nagyon fájdalmas. Nem készült még teljes ge-
rinc MRI. Lehet, hogy újabb gócok fejlődtek ki? A rohamok 
után hetekig a jobb oldalam zsibbad, illetve megmereve-
dik a lábam. Nem tudok menni. Kérnem kellene egy teljes 
gerinc MRI-t? Mert az előzőt is én kértem, és beigazolódott, 
hogy gócok vannak a gerincemben is.

Válasz (dr. Rajda Cecília):A leírt panaszok megfelelnek ge-
rincvelői érintettségnek. A körkörös sávban jelentkező fájdal-
mas szorító érzést „MS hug”, vagyis az SM ölelésének hívja az 
angolszász szakirodalom. Gyakran társul hozzá izomgörcs/
izommerevség, izomgyengeség és érzészavarok a szorító ér-
zés alatti területeken. Ezeket tüneti szerekkel csillapítani lehet: 
izomlazítóval, neuropátiás fájdalomra ható gyógyszerrel. 

Ha ezek a tünetek továbbra is fennállnak (izommerevség, 
fájdalom, nem tud menni), akkor haladéktalanul keresse a ne-
urológusát. Ha diagnózisa biztos alapokon nyugszik és két ál-
lapotrosszabbodása volt 2013 decembere óta, akkor immun-
moduláns gyógyszer is szóba jön. Ezzel kapcsolatosan érdek-
lődjön SM-centrumban, gondozó neurológus szakorvosánál. 

s Kérdés:  Régi SM-beteg vagyok, állapotom elfogadha-
tó. Gyerekem már felnőtt, évek óta külföldön dolgozik. Sokat 
vagyok egyedül, korábban le tudtam foglalni magam, sze-
rettem olvasni, netezni, sütni-főzni, ismerősökkel beszélget-

ni. Az utóbbi időben viszont többször nincs kedvem semmi-
hez, erőtlen vagyok, mindent tehernek érzek. Tudom, hogy 
nem szabad elhagynom magam, élni kell, de mintha kive-
szett volna belőlem az életkedv. Ismerőseimmel, barátaim-

mal sincs kedvem találkozni.
Válasz (dr. Mátyás Edit): Tünetei alapján 

orvosilag a depresszió diagnózisa merül fel, 
mindenképpen keresse fel SM-centrumát, 
ahol tudnak segíteni, lehetőség van gyógy-
szeres terápiára is: hangulatjavító, szoron-
gásoldó felírására, ill. átbeszélni, milyen lelki 
támogatást vehetne igénybe. Mindannyi-
unkkal előfordul életünk során, hogy csök-
kentnek érezzük életerőnket, mintha leme-
rülnének a telepeink. Életkor és élethelyzet 
szerint is vannak ilyen válságos fordulópon-
tok. Ilyenkor szükség van újratöltésre. Na-
gyon jól írja, hogy fontos a tevékenységek 
megtartása, ne húzódjon el mindenkitől, 
mert az magányossá teszi. Merjen beszél-

ni hangulatáról, érzéseiről is, ez segít, hogy csökkenjen a szo-
rongása. Írjon össze olyan kis kellemes dolgokat, melyeket sze-
retett, viszonylag kevés erőfeszítést kívánnak. Ezek közül egy-
egy kiválasztásával kedveskedjen magának mindennap. 

s Kérdés:  SM-beteg vagyok. Azt kellene eldöntenem, 
hogy vállaljam-e az injekciós kezelést. Az SM-centrumban 
elmondtak mindent, én is utánanéztem, és érdeklődtem 
betegtársaktól is. Nagyon előnyösnek, praktikusnak tűnik, 
de félek, hogy „tűfóbiám” alakul ki majd egy idő után.

Válasz: (dr. Mátyás Edit) Jó, hogy alaposan mérlegel, mielőtt 
döntést hoz. Ehhez hozzátartozik a szembenézés a félelmek-
kel is. Az injekcióhoz fűződhetnek fájdalmas vagy kellemetlen 
gyermekkori emlékek. Ez sokszor a kiszolgáltatott helyzet, a te-
hetetlenség gyermekkori érzése. Felnőttként az öninjekciózás 
más, saját maga kontrollálhatja, ami felszabadító. Ugyanakkor 
egy tanulási folyamat, mely eleinte izgalmas, de amikor meg-
szokottá válik, egy idő után van, akiben megjelenik a „belefára-
dás”, a „saját magamat kell bántani, csinálja inkább valaki más” 
érzése. Előre is felkészülhet erre. Írjon össze magának olyan biz-
tató mondatokat, ami akár játékos, mintha egy kisgyereknek 
mondaná, pl.: „gombnyomásra erősödöm” vagy „csip-csip csó-
ka, csak egyet csippantok és jól vagyok”, akár humoros rímpár is 
lehet: „megteszem a kezemmel, kiszúrok az SM-mel”.

Dr. Mátyás Edit



Megújult oldalon érhetők
el a sclerosis multiplexszel
kapcsolatos információk,
tudnivalók!

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

Forduljon közvetlenül szakértőinkhez
a Fórumon keresztül!

[ www.magyarsminfo.hu ]

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.
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