
Puskás Szilvia 29 éves, házasságban él, most hét-

éves a kisfia.

– Hogyan derült ki a betegsége?
P. Sz.: – 2000 márciusában kerültem kórházba látás-
problémákkal. Az MRI-vizsgálat azonnal kimutatta a
betegségre utaló elváltozásokat. Férjem és a családja
lelket öntöttek belém, s mind a mai napig mellettem
állnak, mindenben segítenek. Háziorvosomnak, dr. Mó-
zer Katalinnak sokat köszönhetek. Õ volt az, aki Rózsa
doktornõhöz küldött, s az õ orvosi javaslatára már
2001. áprilisában meg-
kezdõdhetett a kezelé-
sem. Azóta egyetlen
shubom sem volt.

– Elõfordult-e a család-
ban sclerosis muliplex?
– P.Sz.: Igen,nálunk szin-
te meglepõ a halmo-
zottság. Apai nagy-
anyám és apám is eb-
ben szenved. Nagyma-
mám már nem él (75 éve-
sen hunyt el) , édesapámnál 20 éves korában állapítot-
ták meg a betegséget, és 37 évesen elhunyt.

– Most, hogy állapota kiegyensúlyozott, s a fia is már
nagyocska, nem gondol arra, hogy részmunkaidõben
dolgozzon?
P. Sz.: – De igen, felmerült. Eredetileg virágkötõ vagyok,
de ez a szakma, bár szép, az én állapotomban megter-
helõ. Fiam születése elõtt boltvezetõ-helyettes voltam,
de amikor 2000-ben visszamentem,csak kisegítõ eladó-
ként alkalmaztak volna újra, ami nekem nem felelt meg.

Próbálkoztam telefonos távmunkákkal, de nagyon ki-
merültem tõlük. Végül úgy döntöttünk a férjemmel,
hogy õ teljes mértékben vállalja a családfenntartó sze-
repet, s én háziasszonyként adok neki megfelelõ hátte-
ret, s persze legelsõsorban fiunk nevelésével foglalko-
zom. Ennyivel meg tudok birkózni, már végig tudom
csinálni a napot pihenés nélkül. Meg vagyok elégedve
ezzel a helyzettel, annál is inkább, mert számomra nem
jelent bezártságot, kiesést a normális életbõl. Éppen
most szerzek jogosítványt. Nyáron sokat kirándulunk,
még strandolok is napernyõ védelmében. Ha ügyetle-
nül is, de biciklizem, tornázni járok, s néha egy masszí-
roztatással is kényeztetem magam.

– Mennyire veszi igénybe az itteni gondozási-tanács-
adási lehetõségeket?
P. Sz.: – Életvitelemben a szokásos „rendszabályokhoz”
tartom magam. Az injekciózással semmi gondom, úgy
a legbiztonságosabb a számomra,ha magam adom be,
amit a belövõ használata nagyon megkönnyít. Egyéb-
ként pedig Margó arra biztat, éljek úgy mint más „nor-
mális”ember.
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Sorstársak 

Két fiatal nõ. Mindketten elszántak, nem adják fel. Nemrég szembesültek betegségükkel.
A Jahn Ferenc Kórház SM-centrumában dolgozó szakemberek adnak nekik orvosi-életvezetési 

támogatást. Beszélnek félelmeikrõl, terveikrõl, és arról is, hogyan élik mindennapjaikat.

Az Országos Neuroimmunológiai Centrum a Jahn Ferenc Kórház
Neurológiai Osztályán mûködik dr. Komoly Sámuel vezetésével.
A Centrum munkájának adminisztratív teendõit Várszeginé Barta
Julika látja el, aki elmondta: a várólista július 1-jétõl megszûnik,
mivel a közelmúltban az ott lévõ betegek hozzájuthattak az
immunmoduláns terápiához. A továbbiakban az újonnan diag-
nosztizált SM beteg ezután a betegség elõrehaladása miatt már
kiesõ beteg helyére kerül. Relatív drop-out (kiesés) esetén 1-2
hónapot kell várni, ha a beteg kezelõorvosa egyetértésével mel-
lékhatás miatt szeretne gyógyszert váltani, s akár 6 hónapot is, ha
úgynevezett kényelmi okokból – vagyis a kevesebb szúrás miatt –
akar áttérni más szerre.A szoptatást befejezõ kismamák soron kívül
visszakapják azt a szert, mellyel terhességük elõtt kezelték õket.
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Horányi Orsolya 25 éves, titkárnõ

–Mikor szembesült betegségével?
H. O.: – 19 éves koromban tapasztaltam végtagzsibba-
dást, izommerevséget, melyek csak percekig tartottak,
de napjában többször is
megismétlõdtek. Egy év
múlva ismét jelentkez-
tek ezek a tünetek, ek-
kor végeztek MRI-t, és
gócokat is találtak, de
nem hozták összefüg-
gésbe panaszaimmal.
Magánéleti problémá-
im miatt kerültem kap-
csolatba Oláh Rita pszi-
chológussal, akinek tá-
mogatására mind akkor,
mind késõbb, betegsé-
gem biztos megállapítása-
kor is számíthattam. 21 évesen lett elõször látóideg-
gyulladásom, ami már egyértelmûen az SM-re utalt.
Elõször édesanyámmal közölték a diagnózist, akinek
nem volt ereje elmondani nekem. Családom hosszú
utánajárás eredményeként jutott el Matolcsi dok-
tornõhöz. Õ nevezte elõször nevén a betegségemet.
Rögtön „beugrott” a tolószék, mégis a doktornõ nyu-
godtsága engem is megnyugtatott. Még csak nem is
sírtam, s nem volt bennem semmi tagadás. 2001-ben
és 2002-ben is volt egy-egy shubom (mindkettõ látó-
ideg-gyulladás). 2002 márciusa óta kapom az immun-
moduláns kezelést, s azóta teljesen panaszmentes va-
gyok, és igyekszem nem túl sokat foglalkozni a beteg-
ségemmel. A mindennapos injekciózást be kellett
ugyan iktatnom napirendembe, de ezt összekapcso-
lom a párommal való kellemes esti beszélgetésekkel.
Oláh Rita révén csatlakozhattam az egyik elsõ csoport-
terápiás foglalkozássorozathoz, aminek nagyon sokat
köszönhetek.A csoporttagokkal mind a mai napig kap-
csolatban vagyunk.

– Ön nagyon fiatal, dolgozik már vagy még tanul?
H. O.: – 25 éves vagyok, s a második munkahelye-
men dolgozom. Két felsõfokú képzettségem is
van. Nappalin szereztem bõr- és cipõipari diplo-
mát a Könnyûipari Mûszaki Fõiskolán, és rögtön a
cipõiparban helyezkedtem el. Más irányú ér-
deklõdésem miatt már a munka mellett másod-
diplomás képzési formában végeztem el a Pénz-
ügyi és Számviteli Fõiskolát. Ez igen jól jött egy
komoly munkahelyi konfliktus megoldásakor
(személyes ok volt, betegségemmel nem függött
össze). 2003 áprilisában felmondtam anélkül,
hogy másik álláslehetõség állt volna a hátam mö-
gött. Májusban már egy könyvelõirodában dol-
goztam mint titkárnõ-könyvelõ. Úgy érzem, a
számvitel az én területem, s azzal, hogy most szin-
tén munka mellett végzem a mérlegképes köny-
velõi tanfolyamot, nagyobb kihívást jelentõ mun-
kakörre számítok akár mostani cégemnél, akár
egy másiknál, ha úgy alakul. A hosszú távú meg-
terhelést nem viselem jól, ezért megpróbálom ezt
a kétéves tanfolyamot egy év alatt elvégezni.
Nem csinálok titkot a betegségembõl, hiszen van-
nak bizonyos dolgok, amiket egyszerûbb elfogad-
ni és megérteni a környezetemnek is, ha tudják,
mirõl van szó, és ezzel nekem is könnyebbé válik
az életem.

– Honnan van önben ez a hatalmas lendület, munka-
kedv, tenniakarás?
H.O.:– Azt hiszem,részben velem született, részben pe-
dig pozitív értelemben a betegségem az oka. Felnõtté
váltam általa,s kifejezetten tudatossá tette az életszem-
léletemet. Mások azt mondják, a betegség korlátoz, én
éppen ellenkezõleg, kihívásként kezelem, s minden
erõmmel megpróbálom elkerülni a betegségnek való
kiszolgáltatottságot.

Horányi Orsolya

Ha Ön is részt szeretne venni az „SMs-üzenet” szer-
kesztésében, örömmel jelentetjük meg saját élményeirõl
szóló cikkeit akár név nélkül is. Honoráriumképpen a rovat-
ban ismertetett könyvekbõl, CD-kbõl választhat egyet.


