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Az elõzõ számunk megjelenése óta eltelt idõ
alatt sokat gondolkodtunk, milyen informá-

ciókkal tudnánk az Önök hasznára lenni, mi az, ami
miatt szívesen kezükbe veszik lapunkat. Szerencsé-
re nem kell pusztán a magunk ötleteire hagyatkoz-
nunk, egyre több visszajelzést kapunk Önöktõl.
Legutóbbi számunk olvasása után többen jelezték,
örültek a táplálkozási tanácsoknak, de a legna-
gyobb sikert a víz alatti, kímélõ tornamódszer, az
aquafitnesz bemutatásával arattuk. Ígéretünkhöz
híven a tíz alkalomra szóló aquafitness-bérletet
már elpostáztuk öt olvasónk számára.

Legújabb számunkban szeretettel ajánljuk fi-
gyelmükbe a nyíregyházi SM rehabilitációs cent-
rum sikertörténetét. Centrumlátogató sorozatunk-
ban Szombathelyen jártunk, cikkünkbõl megtud-
hatják, hogy a nyugati országrészben milyen prob-
lémákkal szembesülnek az ott dolgozó nõvérek,
ápolók.Táplálkozási tanácsadó rovatunkban a szélsõ-

ségektõl mentes, vegyes táplálkozáshoz kínálunk öt-
leteket könnyen elkészíthetõ receptek segítségével.
Önöket pedig arra kérjük, osszák meg sorstársaikkal
kedvenc ételeik elkészítési módját. A legízletesebb
étel receptjének beküldõi közül kisorsolunk egy
nyertest, aki most megjelenõ kulturális ajánlónkból
választhat ajándékot magának.

Az SM okozta szexuális zavarokkal kapcsolatos
írásunkban most újabb hasznos ismeretekkel és ta-
nácsokkal segítjük a témában érintetteket.

Lapunk jogásza e lapszámunkban a rokkantsági
nyugdíjjal foglalkozik.

Köszönjük, hogy kérdéseikkel is megkerestek
minket; a legfontosabbakat válaszainkkal együtt
Kérdezz-felelek rovatunkban közzétesszük. Érdek-
lõdéssel várjuk további ötleteiket, kérdéseiket.

Grenitzer Judit , szerkesztõ
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Kedves Olvasóink!

Jégmadár (Alcedo atthis ispida)

Pipiske nagyságú, de kurta, zömök madár, rövid farokkal és egyenes, hegyes csõrrel. Röptében úgy
ragyog, mint valami kék drágakõ. Fejbúbja, tarkója, dolmánya, farcsíkja különösen gyönyörû kék,
a nyak oldalán világosodva folytatódik, szeme barna, torka fehér, hasa eleven rozsdásszínû; lába
vörös. Fészket nem épít, hanem a kiöklendezett halszálkákra rakja gömbölyû fehér tojását. Rop-
pant gyorsan emészt, a szálkát, pikkelyt, úszót pedig kiöklendezi. A kis halat leginkább ágról lesi,
hihetetlen szívóssággal és mozdulatlansággal lesi a vizet és a benne folyó életet. Hasa olyan szí-
nû, mint valami száraz levél, a hal tehát nem gyanakszik; háta meg olyan, mint a futó patak kék
csilláma, ezért nem veszi észre a kerengõ karvaly. Barangoló madár, mely megjelenik, aztán eltû-
nik, évek múlva ismét jön.



– 1968-ban a budapesti Orvostudományi Egye-
tem elvégzése után kerültem a szombathelyi

Markusovszky Kórház neurológiai osztályára. Fiatal or-
vosként megdöbbentõ volt,
amikor az elsõ súlyos álla-
potú, fiatal SM-betegekkel
találkoztam. Nagy kihívást
jelentett, hogy az akkor
még szinte kezelhetetlen
betegekkel foglalkozzam.
Késõbb persze több beteg-
ség is megérintett, de ez kí-
sérte végig a pályámat.
Szakvizsgámat 1972-ben
szereztem meg, ekkor már
olyan tudás birtokában vol-
tam, amely az SM differenci-
áldiagnosztikájához is szük-
séges és elengedhetetlen
volt. Persze még sokkal ne-
hezebb volt minden, kez-
detben csak az anamnézis-
re, klinikumra támaszkodhattunk.Abban az idõben vált
ismertté az SM patomechanizmusában az autoimmun
folyamatok szerepe, ami az akut shubok, a központi
idegrendszeri gyulladás elsõ, célzott kezeléséhez, a
szteroidterápiához vezetett. Ezzel sem tudtuk azonban
befolyásolni a rosszabbodások számát, hosszabb távon

a betegség progresszióját. Igen súlyos kórlefolyású be-
tegeknél 1975-tõl az országban elsõként kezdtem el az
Imuran-terápiát. A diagnosztikában a liquor immuno-

lógiai vizsgálata hozott jelentõs változást. Lé-
pésrõl lépésre haladtunk elõre, felismerve a
betegek fizikai és lelki rehabilitációjának fon-
tosságát is, 1975-ben megszerveztem az SM-
gondozást.

– Mi okozta a legnagyobb problémát akkori-
ban?
– A súlyos, gyógyíthatatlan betegségrõl koráb-
ban kialakult szemlélet volt a fõ probléma. Az
SM-diagnózissal a beteget szinte minden terü-
leten „leírták”. Óriási feladatot jelentett elsõsor-
ban a betegek, a családtagok, de az egészség-
ügyi dolgozók hozzáállásán is változtatni.Sokat
dolgoztunk ezért.
1977-ben egy hatéves beteganyag alapján, az
osztályon kezelt 76 beteg adatainak klinikai,
statisztikai elemzésérõl, elért eredményeinkrõl,
az újabb kutatásokról írt tanulmányom elsõ dí-

jat nyert a Markusovszky-pályázaton. Ez sokat jelentett
akkoriban a betegség megítélésében. Ettõl kezdve tu-
datosan formáltuk szûkebb és tágabb környezetünket,
elõadásokat tartottunk, bevontuk a körzeti orvosokat,
mindent megtettünk, hogy tudatosítsuk: ezzel a beteg-
séggel lehet együtt élni.
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Gergó Judit

Bemutatkozik a szombathelyi Markusovszky
Kórházban mûködõ SM Centrum 

Kevesen tudják, hogy Szombathelyen már 30 éve is intenzíven folytak vizsgálatok és kezelések a sclerosis mul-
tiplexben szenvedõ betegek állapotának, életminõségének javítására.Tíz évvel megelõzve másokat, az ország-
ban elsõként alkalmaztak 1975-ben citosztatikus immunszuppresszív kezelést, és itt harcolták ki annak idején,
hogy SM-diganózisos beteg is kaphasson jogosítványt. Mindez fõként dr. Mészáros Erzsébet fõorvosnõ nevé-
hez fûzõdik, aki éppen idén harminc éve indította el az SM-gondozást.

Dr. Mészáros Erzsébet



– A kutatások és
harc nem állt meg
késõbb sem…
– Így van. A 80-as
években a teljes Vas
megyei anyagot is
feldolgoztam, akkor
már százezer lakos-
ra 60 beteg jutott.
A gondozásba foko-
zatosan be tudtam
vonni nõvéreket is.
Nagyon fontos volt a
fizikai és lelki támogatás mellett a közvélemény alakítá-
sa.Meg kellett értetni,hogy ugyan még gyógyíthatatlan
ez a betegség, de az állapot kezelhetõ, az életminõség
javítható. Meg kellett küzdeni például olyan gondokkal
is, hogy SM-diagnózissal a beteg nem kaphatott jogo-
sítványt. Büszke vagyok rá, hogy Szombathelyrõl indult
el az a kezdeményezés, melynek köszönhetõen – rend-
szeres ellenõrzés mellett – ma már vezethetnek az SM-
es betegek. Az 1990-ben megalakult, azóta is aktívan
mûködõ SM-klub további tág teret adott a betegekért
végzett munkának.

– Melyek voltak a betegség kezelésén lendítõ legfonto-
sabb mérföldkövek?
– Az egyik a 80-as évek végén meginduló koponya- és
gerinc-MR-vizsgálat volt. Kezdetben az új betegeknél,
de pár év múlva fokozatosan az összes régi betegnél is
elvégeztük az MR-vizsgálatokat. Ez óriási elõrelépést je-
lentett a korai diagnózis felállításában és a betegek idõ-
ben történõ kezelésében. Késõbb talán a legnagyobb
mérföldkõ az 1993-ban Amerikában elindított immun-
moduláns kezelés volt, amit Magyarországon 1996-tól
alkalmazunk. Ekkor akkreditálta SM-centrummá a Neu-
rológiai Szakmai Kollégium a szombathelyi bázist.

– Hogyan mûködik ma a szombathelyi SM Centrum?
– A megyében kétszáz SM-beteget tartunk nyilván, kö-
zülük száznyolcvan jár rendszeresen gondozásra.
Immunmoduláns kezelésben 57 beteg részesül, õk ha-
vonta jönnek vizsgálatra. Egyre jobb eredményeket lá-

tunk: míg a kezdeti vizsgálatok 30-40 százalékos shub-
ráta csökkenést mutattak, a már 8-9 évre visszatekintõ
kezelések alapján ez elérheti a 70 százalékot is. A bete-
gek állapota stabilizálódik, EDSS-értékük alig romlik,
egyre hosszabb idõ után jelentkezik és enyhébb a sze-
kunder progresszió, lelki állapotuk is kiegyensúlyozot-
tabb. Az immunmoduláns terápiában nem részesülõ
betegeinknél pedig egyénre szabottan minden szóba
jöhetõ kezelést alkalmazunk. Hangsúlyt fektetünk a
komplex rehabilitációra. Három évvel ezelõtt az ország-
ban elsõként bevezettük a lovasterápiát is.Tavaly a sze-
gedi klinikához csatlakozva Vas megyében is elvégez-
tünk egy életminõség-vizsgálatot. A kitöltött tesztek
alapján szoros összefüggés látható a betegek szubjektív
megítélése és az objektív EDSS-értékek között, de
egyéb megoldandó problémákra is fény derült. Ezt a
vizsgálatot szeretnénk évente megismételni.

– Fõorvosnõ, miben reménykedhet egy ma még gyó-
gyíthatatlan betegekkel foglalkozó szakember három
évtizedes munka után?

– Joggal lehet re-
ménykedni abban,
hogy a klinikai vizsgá-
latok alatt álló gyógy-
szerek más-más pato-
mechanizmus alap-
ján további javulást
hoznak. Amerikában
engedélyeztek egy új
gyógyszert, zajlanak a
nyílt vizsgálatok. Az
elmúlt években iga-
zolták, hogy a de-
mielinizáció mellett
van axonkárosodás.
A legújabb próbálko-

zások arra irányulnak, hogy az úgynevezett neuropro-
tektív kezeléssel ez a folyamat megállítható, esetleg
visszafordítható legyen.Bízom abban,hogy a közeljövõ-
ben eljutunk az SM teljes gyógyíthatóságáig. Ezt szeret-
ném megélni, addig is a betegek minél jobb állapotá-
nak biztosításáért dolgozom.
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Bõsze Hajnalka

Barti Péterné



A szombathelyi SM Centrum
nélkülözhetetlen munkatár-
sa két fiatal, törékeny hölgy,
Magdi fõnõvér és Hajni nõ-
vér, azaz Barti Péterné és Bõ-
sze Hajnalka. Õk azok, akik a
gondozáson kívül, szabad-
idejüket feláldozva, szinte
családtagként ott vannak
minden SM-rendezvényen is.

– Két fiatal hölgy, igazán
nem könnyû munkakör-
ben. Mióta dolgoznak SM-
betegekkel?
Magdi: – 1997 óta veszek
részt az SM-betegek gondozásában, amióta az immun-
moduláns kezelés elindult, de már 1984 óta foglalko-
zom a betegekkel. Nagy lehetõség volt nekem akkor
Mészáros fõorvosnõvel együtt dolgozni, úgy érzem, a
munkához és betegekhez való hozzáállásomban meg-
látta, hogy alkalmas leszek erre a nem könnyû feladatra.

– Nem bánta meg, hogy itt kötött ki?
– Nem bántam meg, de azt tudni kell, hogy nehéz ez
a munka. Aki nem él ebben a miliõben, az nem tudja,
milyen fizikai és lelki leterhelést jelent. Persze tudom,
hogy ez semmi a családtagok terhei mellett. Egy na-
gyon jó kis közösség alakult ki Vas megyében, jó közé-
jük elmenni szabadnapokon, munka után is, megéri
az áldozatot. Oda-vissza mûködik a segítség, éppúgy
adhatnak õk is lelki támaszt nekem, mint én nekik.
Amíg egészséges vagyok, segítek mindenkinek, aki rá-
szorul.

– Ez a munka egy fiatal, frissen végzett ápolónõ álma? 
Hajni: – Amikor 1993-ban az ideggyógyászatra kerül-
tem, szinte tinédzser voltam, 18 éves. Akkor úgy érez-
tem, nem ez az álmom, túl nehéz lelkileg és testileg is.
Aztán belerázódtam. Leterhelõ, de persze van lehetõ-
ség a töltõdésre. Ha sok a probléma, megbeszéljük, akár
Magdival, akár a fõorvosnõvel vagy az SM-klub rendez-
vényein a betegekkel.

– Ez a fajta betegség sokkal inkább megkívánja a
személyes kontaktust. Mennyire tudnak közel ke-
rülni a betegekhez?
Magdi: – Nehéz a helyzetünk, mert osztályon is
dolgozunk, vezetõ beosztásban, de az SM-
betegek bármikor bejöhetnek, telefonon hívhat-
nak bennünket,és az SM-klub munkájában is részt
veszünk. Ez kötetlen beszélgetésekre is alkalmat
ad. Amire a szûkös gondozási idõ alatt nincs lehe-
tõség, azt ilyenkor osztják meg velünk. A fizikai, az
otthoni, a szociális gondjaikat, családi konfliktusai-
kat. Ez felszabadulttá teszi õket.

Idén lesz 15 éves a Szombathelyi SM Egyesület,mely-
nek jelenlegi vezetõje Kardosné Horváth Magdolna.

– Hogyan lett ön a klub, majd az egyesület vezetõje?
– Mindig aktív klubtag voltam, talán ezért esett rám a
választás. Mint elnök, öt éve mûködöm az egyesület-
ben. Úgy gondoltam, ha tudok segíteni másokon, mi-
ért ne tegyem meg. Kéthavonta jövünk össze a Hu-
mán Civil Házban. Szakmai elõadásokat hallgatunk, kí-
vánság szerint szervezünk programokat. Bár nem
könnyû a betegeket bevonni az egyesületi munkába,
sokat segít a fõorvosnõ és a nõvérek is. Évente mindig
más programmal veszünk részt a város Egészséghét
címû rendezvényén, az SM-napokon, és rendszeresen
járunk regionális programokra is. 1995-ben egy jóté-
konysági hangversenyt szerveztünk az egyesület mû-
ködtetéséhez, de szponzorok is támogatnak már ben-
nünket.

– Miben tudnak segíteni a betegeknek?
– Rendszeresen pályázunk. Az elnyert pénzbõl gyógy-
tornászt, gyógyúszást, gyógymasszõrt, lovasterápiát fi-
nanszírozunk, gyógyászati segédeszközöket, gyógyter-
mékeket vásárolunk a rászorulóknak, emellett termé-
szetesen lelki támogatást is nyújtunk. Egymás közt
megbeszéljük a gondokat,hála isten,már mindenki mer
beszélni a betegségérõl, hiszen ugyanabban a cipõben
járunk. Az SM-betegek segítenek, tanácsokat adnak
egymásnak, jó érezni,hogy nem vagyunk egyedül,és ja-
vulásunkban okkal reménykedünk.
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Kardosné Horváth Magdolna



Második rész: A kivizsgálás
1987 júniusában, egy szerda délelõtt érkez-

tem meg abba a vidéki városba, amelynek kórházá-
ba kivizsgálásra irányítottak. Az állomásra befutó
vonat kerekeire szoruló féktuskók csikorgása vala-
hol mélyen a tudatomban tiltakozó sikolyként
visszhangzott: Mit keresek itt? Miért történik ez ve-
lem? Életemben elõször éreztem magam igazán el-
vágva a családomtól. Akkor még nemcsak a laiku-
sok, az orvostudomány is jóval kevesebbet tudott a
betegségrõl, amelyre tüneteim és a könyveimben
olvasottak alapján gyanakodtam. A tolókocsi képe
vissza-visszatérõ vízióként árnyékolta be tudatom
szûkülõ szemhatárát. Féltem.

A kórházban az anamnézis felvétele és az elsõ
vizsgálat után megkérdeztem a doktornõt, szerinte
mi lehet a bajom.

– Visszakérdezek: maga szerint mi a baja? – vála-
szolta.

A nyelvem hegyén volt a két szó, de nem mertem
kimondani: sclerosis multiplex. Úgy tettem, mint
egy gyerek, aki elbújik a levelek mögé, s mivel a sze-
me elõtt lévõ tárgy takarja a látóterében a távo-
labbról szemlélõdõt, azt hiszi, õt sem látják.

– Szerintem… neurózis – feleltem.
– Hát… hogy is magyarázzam? A legrosszabbak

mindig a félmûvelt betegek – mosolyodott el hal-
ványan a doktornõ. – Szerintem magának bizonyos
okok miatt testszerte ideggyulladásai lobbannak
fel. De majd meglátjuk, melyikõnknek lesz igaza –
zárta le a beszélgetést.

A lumbálpunkció nem éppen szívderítõ élmé-
nyére másnap, csütörtök délelõtt került sor. Utána
szigorúan feküdni kellett. Rám parancsoltak, ha fáj-
ni kezd a fejem, azonnal szóljak, kapok fájdalomcsil-
lapítót. Pénteken délután kezdett el kaparászni va-
lahol hátul a fejemben a fájdalom, ezt jeleztem a
nõvérnek. A fájdalomcsillapítóban, amit kaptam,
valamennyi koffein is volt. A kezdõdõ fájdalom ha-
mar eltûnt, de ahogy a könyökömre dõlve olvas-
tam, hirtelen különös, fóbiás érzés fogott el. Szédül-
tem, és úgy éreztem, a szívverésem is kihagy. A hi-
pochonder ösztönös mozdulatával kaptam a csuk-
lómhoz. Elõször – miközben valami megmagyaráz-
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Sorstársak 

Tizennyolc év a sclerosis multiplex szorításában
Az elsõ rész tartalma: Az 1953-ban született férfi beteg 1986 tavaszán észlelt elõször alsó végtagi érzésza-
varokat. A spontán megszûnõ tünetek a következõ év februárjában látászavarral és szédüléssel kombinál-
va újra jelentkeztek. Átmeneti javulást követõen egy veseköves epizód után 1987 nyarára már súlyosabb
szédüléses, mozgáskoordinációs zavarok is megjelentek. A szegedi klinika átmeneti helyhiánya miatt neu-
rológiai kivizsgálásra egy másik vidéki város kórházába utalták.



hatatlan, egyre fokozódó rémület kerített a hatal-
mába – nem tudtam a pulzusomat kitapintani. Mire
megtaláltam, addigra egyre gyorsuló érverést érez-
tem. A fokozódó, akaratomtól független, undorító
félelem szinte megbénított, ugyanakkor elõször az
alsó végtagjaim, majd az egész testem reszketni
kezdett, mint akit ráz a hideg. Akkor találkoztam
elõször a lelki kín testi manifesztációjával, a pánik-
rohammal. Egy darabig tûrtem és megpróbáltam
úrrá lenni a Dante poklából kimaradt érzéssel, az-
tán kimentem az ügyeletes nõvérhez, hogy segítsé-
get kérjek. Addigra már a fejem is úgy reszketett,
mint egy kínai porcelánfigura enyhe földrengés-
ben. Felkísértek a belgyógyászati osztályra, hogy
egy EKG-t készítsenek. Az ügyeletes doktornõ a lift-
ben faggatott: mitõl félek? Nem tudtam rá pontos
választ adni. A rémületem alaktalan volt – talán azt
éltem át, hogy „most meghalok”.

Az EKG csak a szapora szívritmust regisztrálta
mint rendellenességet. Újra visszakísértek a neuro-
lógiára. Kaptam egy fél Seduxen injekciót, ez annyit
enyhített a tüneteimen, hogy nehezen, verejtékez-
ve, fel-fel riadva, de el tudtam aludni.

A hétvége kétségek között telt el. Mi okozhatta a
rosszullétemet, és mi lett a liquor-vizsgálat eredmé-
nye? Hétfõn délelõtt, a vizit után üveges tekintettel
járkáltam föl-alá a folyosón, amikor a kezelõ orvos-
nõm megsajnált és odasúgta: – Nyugodjon meg,
negatív lett az eredménye!

A megnyugvás azonban csak rövid ideig tartott.
A másnapi vizit után a fõorvosnõ is megvizsgált, és
közölte, egyelõre még nem engednek haza, továb-
bi megfigyelésre bent tartanak. Sõt, kapok egy vé-
násinjekció-kúrát is…

A következõ napjaimat a délelõttönkénti Calci-
um-sandosten injekciók és  a gyötrõ kétségek hatá-

rozták meg. Ha negatív az eredményem, miért nem
engednek haza? Miért kapom az injekciókat? Mit
akarnak még vizsgálni?

A több mint két hétig tartó hospitalizáció végére
a szorongásos rohamaim rögzültek, és ezzel párhu-
zamosan masszív depressziós állapot alakult ki
bennem. Utoljára, péntek délután, átküldtek egy
idõs pszichiáternõhöz, aki végighallgatta elcsukló
hangon elõadott panaszaimat családi, munkahelyi
problémáimról, a kórházi kivizsgálással kapcsolatos
kételyeimrõl, majd mély együttérzéssel a hangjá-
ban így szólt:

– Nyugodjon meg, fiatalember. Önnek sürgõsen,
otthoni környezetben, pszichiáter segítségével tör-
ténõ gyógykezelésre van szüksége. A gyógyulása
hosszú lesz, de meg fog gyógyulni…

A részvétteljes szavak már késõn érkeztek. A start-
pisztoly már eldördült. Kétségbeesés tombolt
bennem: csak arra tudtam gondolni, hogy vagy
olyan betegségem van, amitõl rövidesen megbé-
nulok, vagy egy életre eljegyeztem magam a neu-
rózissal.

Az osztályra visszaérkezve a kétségbeesés az ön-
gyilkosság gondolatáig fokozódott bennem,
amelybõl csak az orvosi szobából kihallatszó írógép
pötyögése zökkentett ki. Az utolsó esélyt akartam
magamnak megadni azzal, hogy bekopogtam és el-
viselhetetlen feszültségérzetemre hivatkozva segít-
séget kértem az ott dolgozó fiatal orvosnõtõl.

Arra már nem is igen emlékszem, mit kaptam,
csak azt tudom, másnap reggel sírógörccsel ébred-
tem. A nõvérek azzal vigasztaltak, hogy az idõs dok-
tornõ jelentése alapján leállítják az eddigi kezelése-
met, és már aznap haza is engednek. Valamennyire
megnyugodtam: úgy tûnt, a számomra rémálommá
vált valóság – legalábbis egyelõre – véget ért.

A vonattal azonban csak a várost sikerült ott-
hagynom: félelmeim, szorongásaim, a rosszulléteim
és a szervezetemben akkor már mûködõ önpusztí-
tó folyamat velem jöttek.

Következik: Harmadik rész: Újra otthon.
A reszocializáció
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Rokkantsági nyugdíjra az jogosult, aki
a) egészségromlás, illetõleg testi vagy szellemi 

fogyatkozás következtében munkaképességét
hatvanhét százalékban elvesztette és ebben 
az állapotában javulás egy évig nem várható
(a továbbiakban: rokkant),

b) a szükséges szolgálati idõt megszerezte és
c) rendszeresen nem dolgozik, vagy keresete lé-

nyegesen kevesebb a megrokkanás elõtti kere-
seténél.

Az öregségi és a baleseti rokkantsági nyugdíjas
nem jogosult rokkantsági nyugdíjra. Rokkantsági
nyugdíj annak sem állapítható meg, aki saját rok-
kantságát szándékosan okozta vagy aki a rá irány-
adó öregségi nyugdíjra jogosító korhatárt elérte.
Ennek a rendelkezésnek az az oka, hogy a társada-
lombiztosítás rendszere kettõs jogcímen nem nyújt
ellátást.

A szabály azt a megfogalmazást használja, hogy
„nem dolgozik rendszeresen”. Ez alatt a meghatáro-

zás alatt olyan személyt kell érteni, aki a munkakö-
rére megállapított teljes munkaidõnél rövidebb
munkaidõben dolgozik, s legalább húsz százalékkal
kevesebbet keres, mint megrokkanása elõtt.

A nyugdíjjogosultsághoz szükséges szolgálati
idõt életkoronként határozzák meg. (Fiatal korban
bekövetkezett rokkantság esetén nem lehet olyan
hosszú szolgálati idõt megkövetelni, mint például
annál, aki közvetlenül az öregségi nyugdíjra jogosí-
tó életkor betöltése elõtt válik rokkanttá.) 

A rokkantsági nyugdíjhoz szükséges szolgálati idõ:
– 22 éves életkor betöltése elõtt 2 év,
– 22–24 éves életkorban 4 év, korkedvezményre

jogosító munkakörben 3 év,
– 25–29 éves életkorban 6 év, korkedvezményre

jogosító munkakörben 4 év,
– 30–34 éves életkorban 8 év, korkedvezményre

jogosító munkakörben 6 év,
– 35–44 éves életkorban 10 év, korkedvezményre

jogosító munkakörben 8 év,
– 45–54 éves életkorban 15 év, korkedvezményre

jogosító munkakörben 12 év,
– 55 éves életkor betöltésétõl 20 év, korkedvez-

ményre jogosító munkakörben 16 év.

A rokkantsági nyugdíjhoz szükséges szolgálati
idõ megállapításánál a megrokkanás idõpontjában
betöltött életkort kell figyelembe venni. Az, aki a
megrokkanáskor betöltött életkora szerint szüksé-
ges szolgálati idõt nem szerezte meg, akkor jogo-
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Eperjesi Olga

A rokkantsági nyugdíj
Bármennyire fájdalmas is, a sclerosis multiplex betegségben szenvedõknek meg kell barátkozniuk azzal a gon-
dolattal, hogy betegségük elõrehaladottabb állapotában nem lesznek képesek dolgozni. Az állam természete-
sen nem hagyja ellátatlanul azokat az embereket, akik önhibájukon kívül jutottak ilyen helyzetbe, számukra
rokkantsági nyugdíjat biztosít.



sult rokkantsági nyugdíjra, ha az alacsonyabb kor-
csoportban az elõírt szolgálati idõt megszerezte és
ezt követõen szolgálati idejében a megrokkaná-
sig nincsen harminc napnál hosszabb megszakítás.
E harminc napba nem lehet beszámítani a keresõ-
képtelenség idejét.

A rokkantsági nyugdíjra a jogosultság azzal a
nappal nyílik meg, amelytõl a rokkantság az orvosi
bizottság véleménye szerint fennáll. Ha az orvosi
bizottság a megrokkanás idõpontjáról nem nyilat-
kozott, a megrokkanás idõpontjának az igénybeje-
lentés napját kell tekinteni.

A rokkantsági nyugdíj mértéke a megrokkanás
idõpontjában betöltött életkortól, a nyugdíj megál-
lapításáig szerzett szolgálati idõ tartamától és a
rokkantság fokától függ. A rokkantság fokának
megfelelõen
a) a III. rokkantsági csoportba tartozik az, aki rok-

kant, de nem teljesen munkaképtelen,
b) a II. rokkantsági csoportba tartozik az, aki telje-

sen munkaképtelen, de mások gondozására
nem szorul,

c) az I. rokkantsági csoportba tartozik az, aki telje-
sen munkaképtelen, és mások gondozására szo-
rul.

Újonnan teret nyerõ magánnyugdíjrendszerünk
egyre több olyan, elsõsorban pályakezdõ tagot to-
boroz, akiknek egy része önkéntesen, egy része kö-
telezõen választotta a társadalombiztosítási rend-
szer helyett a magánnyugdíj rendszerét. A magán-
nyugdíj jelenleg nem kezeli a megrokkanást, nem
nyújt rokkantsági ellátást. Ha a tagdíjat fizetõ ma-
gánnyugdíj-pénztári tag megrokkan, dönthet úgy,
hogy az egyéni számláján felgyülemlett összeget a
Nyugdíjbiztosítási Alaphoz egy összegben kéri át-
utalni. Ebben az esetben úgy tekintik, mintha végig
a nyugdíjjárulékot fizette volna a társadalombiztosí-
tási nyugdíjrendszerbe, és a rokkantsági nyugdíját
az általános szabályok szerint fogják megállapítani.

Ha a rokkant a magánnyugdíjpénztárba is fize-
tett tagdíjat és saját döntése szerint az egyéni

számláján lévõ összeget nem utalták át a Nyugdíj-
biztosítási Alap részére, a szolgálati idõtõl, az átlag-
keresete összegétõl és a rokkantság fokától függõ-
en kiszámított összeg hetvenöt százalékát kell ré-
szére rokkantsági nyugdíjként megállapítani.

A rokkantsági nyugdíjra jogosultság megszûnik,
ha a nyugdíjas már nem rokkant, vagyis a beteg
rendszeresen dolgozik és keresete négy hónap óta
lényegesen nem kevesebb annál az összegnél,
amelyet a megrokkanás elõtti munkakörében rok-
kantság nélkül elérhetne. Rokkantsági nyugdíjra jo-
gosultsága feléled, ha a jogosultság egyéb felté-
telei a nyugdíj megszüntetése után öt éven belül
újra bekövetkeznek. A jogosultat a nyugdíj meg-
szüntetését követõ emelések, kiegészítések is meg-
illetik.

Ha a rokkantsági nyugdíjas állapotváltozás miatt
más rokkantsági csoportba kerül, rokkantsági
nyugdíja mértékét ennek megfelelõen módosítani
kell. Az öregségi nyugdíjra jogosító életkor betölté-
se után azonban a rokkantsági nyugdíj mértékét ál-
lapotváltozás miatt nem lehet módosítani. Az álla-
potváltozás idõpontja az orvosszakértõi szervek ál-
tal megállapított nap.

(Felhasznált jogszabályok:
Az 1997:LXXXI.tv. 23–31. paragrafusa

A társadalombiztosítási nyugellátásról, valamint a
168/1997(X.6.) Kormány rendelet 18–25.

paragrafusa
A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló

törvény végrehajtásáról)
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Egy SM-centrum hétköznapi gyakorlatában
ez azt jelenti, hogy a betegek neurológiai

tüneteinek kezelése mellett a pszichológiai alkal-
mazkodás támogatása is fontos feladat lehet. A di-
agnózis okozta sokk leküzdése után a cél az, hogy
a beteg megtanuljon együtt élni a betegségével,
hogy megelõzzük a következményesen kialakuló
depressziót vagy szorongásos zavarokat.

A megváltozott élethelyzethez való alkalmazko-
dásban néhány pszichológiai tényezõnek kiemelt
jelentõséget tulajdonítunk.

– A belsõ kontroll attitûd a személynek az a meg-
gyõzõdése, hogy életének alakulására befolyást
gyakorolhat, nincs teljesen kiszolgáltatva a sors sze-
szélyeinek. Mivel az SM egyik legnyomasztóbb sajá-
tossága a kiszámíthatatlanság, fontosnak tartjuk,
hogy a beteg tudatosan több eshetõségre felké-
szülve tervezze az életét, legyenek tartalék, alterna-
tív megoldási módozatai. Ehhez szembe kell tudnia
nézni betegsége tényével, fel kell dolgoznia azt a
lelki megrázkódtatást, amelyet a diagnózis megis-
merése jelent a számára.

– Amikor egy betegséggel kell együtt élnünk, ak-
kor az ezzel kapcsolatos teendõk egy része kikerül a
hatáskörünkbõl. Bár aktív közremûködésünkre
szükség van a kezelésben, mégis el kell fogadnunk
egy szakember kompetenciáját. Ennek alapja a bi-
zalmon alapuló, együttmûködõ orvos-beteg kap-
csolat. Ahogyan a nõk számára a nõgyógyász, vagy a
kisgyerekes családok számára a gyermekorvos, az
SM-betegek számára a neurológus egyfajta bizton-
ságos hátország képviselõje, akihez szükség esetén

fordulhatnak. Jelenléte elõsegíti, hogy a betegség
ne befolyásolja túlzott mértékben a hétköznapi
életvezetést, ne korlátozza jobban a beteget, mint
amit az állapota indokolna. Nem az a cél, hogy úgy
éljen, mint a betegsége elõtt, mert az életmódbeli
szabályokat érdemes betartani, de az legalább ilyen
fontos, hogy az esetleg elvesztett lehetõségei he-
lyett megtanuljon a meglévõkre koncentrálni.
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Oláh Rita

„Egyedül nem megy”

A sclerosis multiplex (SM) diagnózisa új élethelyzetet teremt a beteg és családja számára. A beteg-
séggel kapcsolatos szempontok mérlegelése a jövõ tervezésének részévé kell, hogy váljon, akkor is,

ha ritkán vagy csak enyhe formában jelentkeznek neurológiai tünetek.



– A szociális támogatottság a belsõ harmónia egyik
alapköve. Fogalma magában foglalja az „adó” és a
„vevõ” funkciót egyaránt. Nemcsak az a fontos, hogy
legyenek olyan személyek a beteg körül, akik szeretet-
teljes odafordulással képesek õt segíteni, hanem az is,
hogy a beteg ezt képes legyen elfogadni. Optimális
esetben kialakul egy kényes egyensúlyi helyzet,
amelyben a beteg megkapja azt az érzelmi és gyakor-
lati támogatást, amire szüksége van, de nem többet
(!), a hozzátartozó pedig úgy érezheti, hogy erõfeszíté-
seit a beteg méltányolja. Ennek alapja a jó kommuni-
kációs készség – a saját érzelmek kifejezése és mások
jelzéseinek finom észlelése –, ami fejleszthetõ.

Minden beteg más (például a személyes tulaj-
donságok, a mozgósítható energiák, a családi háttér,
a szociális helyzet, az aktuális állapot stb. tekinteté-
ben), de amikor a pszichológus az alkalmazkodást
igyekszik segíteni, ezek a szempontok általános ke-
retként mindig a szeme elõtt lebegnek.

A pszichológiai támogatásnak sokféle módja le-
hetséges – történhet egyénileg, családban vagy be-
tegcsoportban –, de mindig a beteg igényei, problé-
máinak jellege határozza meg, melyik forma a célra-
vezetõ. Ehelyütt egy olyan pszichoterápiás jellegû
csoportmunkát mutatunk be, amelynek eleddig Ma-
gyarországon nem volt elõzménye, de tapasztalata-
ink alapján helye lehet az SM-betegek ellátásában.
Az Uzsoki Utcai Kórház Neurológiai Osztályán olyan
csoportokat szerveztünk, amelyeknek tagjai közel-
múltban diagnosztizált SM-betegek.

Munkánkat az a tapasztalat inspirálta, hogy a fris-
sen diagnosztizált betegek tá-
vol tartják magukat a beteg-
egyesületek rendezvényeitõl.
Az egyéni beszélgetések során
gyakran kiderül, ennek oka
nem az, hogy kerülik a találko-
zást a betegtársakkal, hanem
az, hogy elsõsorban azokat te-
kintik sorstársaiknak, akik hoz-
zájuk hasonlóan a betegség
kezdeténél tartanak. Ebbõl az
igénybõl kiindulva terveztünk

a frissen diagnosztizált betegek számára egy
olyan pszichoterápiás programot, amely a diagnó-
zis kimondását követõ idõszakot hivatott meg-
könnyíteni.

Felmerülhet a kérdés, miféle elõnyökkel kecseg-
tet egy csoportos helyzet, szemben egy kétszemé-
lyes szituációval, amelyben a pszichológus minden
figyelmét egyetlen betegre összpontosítja.

Ha egy szélsõséges élethelyzetben a szakember
megpróbál tanácsokat adni, az komoly ellenállást
válthat ki, mondván: „Mit tudhat egy egészséges
ember arról, amit átélek?” A hasonló állapotban lévõ
betegek „egy hajóban eveznek”, egymás érzelmi tá-
maszai lehetnek. A „nincs a teremtésben vesztes,
csak én” érzését a „nem vagyok egyedül” élménye
váltja fel.

A csoportban mindenki szembesülhet azzal, hogy
számára is szokatlan érzelmi reakciói nem jellemhi-
bából fakadnak, hanem érthetõ válaszok egy olyan
traumatikus élményre, mint az SM diagnózisa. A cso-
porttagok bátorítják, ötletekkel erõsítik egymást ab-
ban a tekintetben, hogyan lehet együtt élni az új
helyzettel.

Az érzelmek „megszellõztetése” minden pszicho-
terápia része. Amikor valaki egy krónikus betegség-
gel néz farkasszemet, elbizonytalanodik: mi az, ami
ebbõl megosztható, mivel terhelheti a családját, ba-
rátait. Miközben az érzelmek kommunikációja fel-
szabadító hatású lehetne, gyakran azt látjuk, a ne-
hézségek megbeszélése helyébe az elhallgatások
lépnek. A csoport feloldja ezt a kommunikációs gá-

tat, anélkül vethetõk fel a beteg-
séggel kapcsolatos kérdések,
hogy egymást félteni kellene.

A betegség egyik legkomo-
lyabb pszichológiai veszélye a
passzivitásba süppedés, az izolá-
ció, a bezárkózás, a kapcsolatok
elhanyagolása. Ennek megelõzé-
se a csoport egyik legfontosabb
funkciója.

A csoportmunkát megelõzte
egy elõzetes megbeszélés min-
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„A betegség az élet sötét oldala, a kínosab-
bik; a terhesebb állampolgárság. Ugyanis
minden ember kettõs állampolgársággal szü-
letik, egyaránt polgára az egészség és a be-
tegség birodalmának. Bár mindannyian szí-
vesebben használjuk az egészség útlevelét,
elõbb-utóbb valamennyien rákényszerülünk,
hogy ha rövid idõre is, de átlépjünk a másik
királyság állampolgárának szerepébe.”

(Susan Sontag)



den jelentkezõvel, amelyben egyeztettük elvárásain-
kat. Kis létszámú csoportban dolgoztunk, klinikai
pszichológus vezetésével, kéthetente 2 órában talál-
koztunk összesen 10 alkalommal. A foglalkozásokat
csoportos relaxációval (ellazítással) zártuk.

A beszélgetések tartalmát a csoporttagok elsõ al-
kalommal jelzett igényei határozták meg. Ezek közül
néhány:
– Mit tudhat a környezet – kinek, mikor, mennyit,

hogyan érdemes elmondani;
– SM és a partnerkapcsolat;
– SM és a munkahely;
– A depresszió és a szorongások leküzdése;
– Betegség és életmód – miben, mennyire, hogyan

kell alkalmazkodni.

Bár a csoport neurológiai betegek számára szer-
vezõdött, nem a neurológiai problémákkal, hanem
azok pszichológiai vetületeivel foglalkozunk, kivéve
„A neurológus válaszol” címû ülést, amelynek beik-
tatását mi ajánlottuk fel. Azért tartottuk ezt fontos-
nak, mert általános tapasztalatunk, hogy a beteg
legfontosabb kérdései mindig az orvostól való távo-
zása után fogalmazódnak meg.

A másik ajánlatunk, egy jó egészségi állapotú, ré-
gi SM-beteg elhívása a csoportba szintén kedvezõ
fogadtatásra talált, bár az alkalom közeledtével a
feszültség egyre kitapinthatóbbá vált. A félelem
mértéke („Nehogy olyasmivel szembesüljek, amit
nem szeretnék látni”) bennünket is meglepett, a
beszélgetés viszont nagy megkönnyebbülést oko-
zott. Tekintettel arra, hogy egy shub kapcsán kór-
házba kerülõ beteg bármikor találkozhat egy sú-
lyos állapotú betegtársával, szerencsésebb kontrol-
lált feltételek között megmutatni, nemcsak a rém-
történetek hõsei léteznek, hanem olyan betegek is,
akik hosszú évek elteltével is teljes életet élnek. A
pozitív példa megnyugtató hatásán túl ez a találko-
zás arra inspirálta a csoporttagokat, hogy alternatív
megoldásokat dolgozzanak ki a saját életükre vo-
natkozóan (pl. „Hogyan alakítsam át az életemet,
hogy egy esetleges állapotromlás idején se váljak
kiszolgáltatottá? Milyen szempontokat érdemes

mérlegelni egy munkahelyválasztás vagy lakásépí-
tés során?” stb.).

Az utolsó alkalommal arra kértük a csoporttago-
kat, állítsanak össze egy listát, milyen tanácsokkal
látnák el a kezdõ SM-betegeket. Az alábbiakban
ezek az instrukciók olvashatók:
– Kérj információt! Tudj meg mindent 

a betegségedrõl!
– Találd meg azt az orvost, akire rá mered bízni 

magad!
– Keress megértõ társat (partner, barát, betegtárs,

pszichológus, csoport)!
– Találd meg az új egyensúlyt az életedben, amely

alkalmazkodik a betegségedhez!
– Ne várj többet magadtól, mint amire képes vagy,

sem a környezetedtõl,
mint amire õk képesek!

– Összpontosíts az életed egészséges területein 
elérhetõ célokra!

– Ne ess pánikba!
– Próbáld betartani az életmódbeli szabályokat,

de ne mondj le több dologról, mint amennyirõl 
muszáj!

– Erõsítsd magadban a hitet és az akaraterõt!
– Tanuld meg az önérvényesítést!
– Tanuld meg megvédeni magad!
– Vedd figyelembe szeretteid 

teherbíró képességét!
– Segíts a másiknak, hogy segíthessen!
– Ne félj kifejezni az igényeidet!
– Ne felejts el odafigyelni a másikra!

A csoportokkal kapcsolatos tapasztalataink
megerõsítették azt a feltevésünket, hogy az újon-
nan diagnosztizált SM-betegek egy része igényli
az ilyen típusú támogatást. A csoportban szerzett
tapasztalatok csökkentik a kezdeti szorongást, fé-
lelmeket, az itt kialakult kapcsolatok késõbb is
fennmaradnak. Reményeink szerint a klinikai pszi-
chológiai ellátás lassan a krónikus betegek kezelé-
sének természetes részévé válik, és akkor ez a for-
ma egy lehet a választható pszichoterápiás mód-
szerek között.
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Napozás 
Kérdés: Szabad-e szoláriumozni egy SM-betegnek?

Válasz (Dr. Rajda Cecília): Az SM-betegek számára
javasolt a napozás és a szoláriumozás elkerülése. Sok
páciens tapasztalta már, hogy magasabb külsõ hõ-
mérséklet hatására (nyáron, szaunában) vagy lázas
betegségben sokkal fá-
radékonyabbak, régi
tüneteik felerõsödnek,
esetleg rosszabbodik
az állapotuk.

MR-vizsgálat 
Kérdés: Miért nem je-
lent egyértelmû diagnó-
zist, ha az MR-felvételen
kimutatható a góc?

Válasz (Dr. Rajda Ce-
cília): Az MR-felvételen
látható fehérállományi
gócok nem csak SM-re utalhatnak. Az SM diagnózisa
ma is a klinikai kép alapján mondható ki. Ez azt jelen-
ti, hogy a tüneteknek, azok idõbeni megjelenésének
egybe kell vágnia az MRI-képpel és az agyvízvizsgálat
eredményével. Fehérállományi gócokat sok más be-
tegség is okozhat (pl. agyi infarktus, gyulladásos fo-
lyamatok az agyban stb.), melyeket a páciens pana-
szai, tünetei alapján és kiegészítõ vizsgálatokkal el le-
het különíteni az SM-tõl.

Fáradékonyság 
Kérdés: Hat éve diagnosztizálták nálam az SM-
betegséget, 4 éve nem rosszabbodott az állapotom, de
sokszor vagyok fáradt, gyorsan kifáradok a munkában.
A férjem szerint nem is vagyok beteg. Bánt, hogy nem
ért meg. Mit tehetek?

Válasz (Dr. Rajda Cecília): A kóros fáradékonyság is
tünete a betegségnek. Iktasson be munka közben rö-
vid pihenõidõket, végezzen naponta félórás könnyû
tornát. Amennyiben mindez nem elég, gyógyszer is
szóba jöhet, amennyiben azt a kezelõorvosa indo-
koltnak tartja. Férjével beszélgessen a betegségérõl,
és kérje meg, hogy kísérje el a soron következõ kont-
rollvizsgálatra az SM-centrumba, ahol kezelõorvosá-
tól is érdeklõdhet a betegségrõl.

Történelem 
Kérdés: Mióta tudunk a sclerosis multiplex betegség
létezésérõl? Említenek-e történelmi forrásmunkák (pél-
dául udvari krónikák) olyan rejtélyes betegségeket,
amelyek nagy valószínûséggel az SM-mel lehetnek ösz-
szefüggésben?
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Válasz (Dr. Rajda Cecília): Az egyik elsõ ilyen tör-
ténelmi emlék Auguste D'Este III. György angol ki-
rály unokájának (1794–1848) naplójából szárma-
zik. Más források a 14. századból származtatják az
elsõ SM-re utaló történeteket. Ilyen a Halla nevû vi-
king nõ legendája, aki megvakult, majd visszanyer-
te a látását (feltehetõleg látóideg-gyulladásban
szenvedett). Az 1800-as, 1900-as évekbõl a költõ
Heinrich Heine és a Barbellion álnéven író angol
Bruce Frederick Cummings önéletrajzai alapján fel-
tételezhetõ, hogy szerzõik SM-ben szenvedtek. Az
elsõ pathoanatomiai leírás Robert Carswelltõl
(1838) és Jean Cruvelhiertõl származik (1842). Az
SM szövettanát pedig, a klinikai jellegzetességgel
összevetve, Jean Martin Charcot (1825–1893) írta
le a legjobban.

Gyógyítás 
Kérdés: Milyen eljárás a leghatékonyabb az SM keze-
lésében?

Válasz (Dr. Rajda Cecília): Ma még egyik ismert
gyógyszert sem lehet a „leghatékonyabb” jelzõvel il-
letni. A jelenleg forgalomban lévõ termékek a beteg-
ség progresszióját és aktivitását képesek befolyásolni
egy jól körülírt betegcsoportban, de nem mindenki-
nél, aki SM-beteg. Mivel nem tudjuk, mi a betegség ki-
váltó oka, az oki terápiát sem ismerjük. Szövettani bi-
zonyítékok alapján úgy tûnik, hogy az SM nem egy
betegség, hanem inkább egy olyan betegségcsoport,
amelyben a központi idegrendszer fehérállománya
érintett. A fehérállomány károsodását 4 különbözõ
kóros elváltozás jellemzi SM-ben. Ezeket a jellegze-
tességeket figyelembe véve folynak a kutatások a to-
vábbi hatékony gyógyszerek kifejlesztésére.

Szorongás, szédülés 
Kérdés: SM-ben szenvedek, de sokszor már nem tu-
dom eldönteni, hogy a szédüléstõl szorongok, vagy a
szorongástól szédülök. Van-e összefüggés a kettõ kö-
zött, és mit tehetek?

Válasz (Dr. Mátyás Edit): Igen, van összefüggés, sõt,
ebben az ördögi körben az egyik tünet kiválthatja a
másikat, és fel is erõsítheti. Az a fontos, hogy ne a
„tyúk vagy a tojás” problémáján rágódjunk – azaz ne
azt kutassuk, melyik volt elõbb –, hanem azt a kérdést
tegyük fel, hogyan kapcsolódik össze bennünk ez a

két tünet, és mit jelent
ez a számunkra. A pszi-
choterápiában ilyenkor
a társuló, kapcsolódó
érzésekkel és gondola-
tokkal foglalkozunk,
például a bizonytalan-
ságokkal, a félelmekkel.

Pszichoterápia 
Kérdés: Én szerencsére
többekkel is tudok be-
szélni a betegségemrõl,
mégsem mondhatom,

hogy ez után minden esetben megkönnyebbülnék.
Segítene vajon, ha az aggályaimat egy szakemberrel
osztanám meg?

Válasz (Dr. Mátyás Edit): A pszichoterápia során
folytatott beszélgetések eltérnek a hétköznapi be-
szélgetésektõl, hiszen a dolgok mögé nézünk, mé-
lyebb összefüggéseket keresünk. Meghatározott
pszichoterápiás módszereket és technikákat alkal-
mazunk. Megbeszéljük a terápia célját, feltételeit, és
közösen dolgozunk a cél elérésén. A terápia folya-
matában megtanulhatja felfedezni, megérteni és
megfogalmazni magában az érzelmi, a tudatalatti
szálakat.
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Masszázs – a gyógyító kéz bölcsessége
Kiadó: Holló És Társa Kiadó
Ára: 1790 Ft

A célirányos masszázsfogások jót tesznek a testnek
és a léleknek: csillapítják a fájdalmat, és oldják a fe-
szültséget. Egyszerû és pontos leírások, amelyek
még a gyakorlatlan kéz számára is lehetõvé teszik,
hogy hatásosan és jólesõen megmasszírozza önma-
gát vagy partnerét. Megtudhatjuk, hogyan enyhít-
hetõk kíméletes és természetes módon a leggyako-
ribb panaszok, a fejfájás, a hátfájás, a gyomor- és
bélbántalmak, a végtagok elnehezülése. Rövid bete-
kintés a masszázs jelenleg elterjedt módszereibe, az
akupresszúrától egészen a tui-na masszázsig. Speci-
álisan összeállított masszázskezelésekkel javíthatjuk
erõnlétünket, megszabadulhatunk a stressztõl, fel-
töltõdhetünk energiával és megszépülhetünk.

Egymásra hangolva
– az öt szeretetnyelv 

a házasságban
Ára : 1500 Ft
Harmat Kiadói Alapítvány

Gary Chapman második
magyarul is olvasható
könyve a kommunikáció-
pszichológia eredménye-
ire alapozva fontos felfe-
dezést tesz: a szeretet-
közlés többféle csatornán
át történhet, de mindeki csak azt az adást képes
fogni, amelyre neveltetése, környezete és szemé-
lyes hajlamai hatására ráhangolódott. Sok házas-
pár szenved amiatt, hogy a szerelmi lángolás
alábbhagyása után a férj vagy a feleség nem érzi
társa szeretetét. A megoldás egyszerû: fel kell is-

mernünk és meg kell tanulnunk társunk „szeretet-
nyelvét”.

A fényképész utókora 
Bolti ár: 2690 Ft
Magvetõ Könyvkiadó Kft.

Holtak és utódok, családok és barátságok, eszmék és
szerelmek két nemzedéke. Závada regénye Buch-
binder fényképész 1942-es életképével veszi kezde-
tét, és az elmúlt század ötven évét íveli át. A Jadviga
párnája és a Milota után a trilógia harmadik darabja
csoportkép egy történelmi korról, amely a szerzõ
„mûtermében” személyes fikcióvá, párhuzamos élet-
történetekké bomlik ki és fonódik össze. Hitek és tév-
hitek, köz- és magánbûnök, kis és nagy hazugságok,
érzékek és érzelmek iskolája ez a könyv. Úgy húz ma-
gába, mint valamely lassú örvény, s ha mélyérõl végül
fölenged, láthatóbbá válik ez a közös, nehéz dolog –
hívjuk nemzeti múltnak –, tót, zsidó és magyar ma-
gyaroké, mindannyiunké, akik a történetet mint nar-
rátorok, névtelen ismerosök magunknak elbeszéljük.
A fényképész utókora mi vagyunk.

Az E-számokról õszintén – élelmiszereink 
árnyoldalai
Kiadó: PILIS-VET BT.
Ára: 1690 Ft

A földi teremtmények világában minden mindennel
összefügg. E meghatározottságok felismerése és
mindannyiunk javára fordítása a fejlõdésünk biztosí-
téka. Korántsem mindegy, milyen szellemi és testi
táplálékot veszünk magunkhoz, hogy gyarapodhas-
sunk. Nagyobb óvatosságra – eddig úgy látszott – az
elõbbiek esetében van szükség. Az ókori bölcs sze-
rint, ha véletlenül rothadt káposztát vettünk a piacon,
azt még mindig visszavihetjük az árushoz, s ha ad
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magára, ki is fogja cserélni. A szellemi javakkal azon-
ban másként áll a helyzet. Ha tudatunkba fogadtunk
hamis eszméket, azokat nem ilyen egyszerû „kicserél-
ni”. Romboló hatásuk már elkezdõdött bennünk. Ko-
runk azonban rácáfolni látszik arra, hogy a szellemi
táplálékok a veszedelmesebbek. Nem mintha ezen a
területen bármifajta kívánatos változás zajlott volna
le, azonban arról van szó, hogy az élelmiszerek köré-
ben szaporodtak el a – bibliai kifejezéssel élve – „ha-
zug étkek”. Az eszmék kaméleon-kavalkádjánál majd-
hogynem veszélyesebbé váltak a testi táplálékok. Ma
életveszélyt rejteget, ha bevásárolni indulunk – elõ-
zetes tájékozódás nélkül.

Tóth Gábor könyve ebben a tájékozódásban segít.
Módszeresen végigköveti a modern élelmiszeripar
útját, és szakszerûen szemlélteti azokat a változáso-
kat, amelyeket szinte mindannyian érzünk, de szólni
róluk csak így vagyunk képesek: „Már nem olyan a
kenyér, mint harminc-negyven éve, sem az alma íze,
sem a befõtt, lekvár...” A könyv elolvasása után bizo-
nyosan többet tudunk az E-számmal jelzett anyagok-
ról, óvatosabban bánunk az ínyünket megbabonázó
aromákkal, állományjavítókkal, de a szemünknek
szép színezékekkel is.

Verdi: Falstaff
1987 Hossz: 130 perc. Kép: 4:3, színes 
Hang: olasz sztereó Felirat: angol, francia, spanyol, japán 
Kiadó: Warner Music
Giuseppe Verdi nyolcvanéves korában alkotta meg
egyik legnagyszerûbb mûvét, a Falstaffot. Zeneileg
minden igényt kielégítõ ínyencfalatról van szó, nagy-
szerû librettóval, amelyet a zeneszerzõ barátja, Arrigo
Boito írt, természetesen William Shakespeare mûvei
alapján.

A muzsika nem sokban emlékeztet Verdi korábbi
darabjaira, talán csak az Othellóval mutat némi ro-
konságot. Nem annyira a szélesen kibontott dalla-
mok, mint inkább az izgalmas zenei témákból felépí-
tett, átkomponált felvonások jellemzik. A DVD-n lát-
ható elõadást 1987-ben rögzítették a brüsszeli ope-
raház mûvészeinek közremûködésével. A felvétel a

gyengécske kép- és hangminõsége miatt a hifisták-
nak nem sok örömet okoz majd, ám az operakedve-
lõk számára annál több érdekességgel szolgál. A ren-
dezés konvencionális, a karmesteri munka nem iga-
zán emlékezetes, sõt egy-két kivételtõl (például a ma-
gyar Budai Lívia Mrs. Quickly szerepében) eltekintve
az énekesi teljesítmények sem kiemelkedõek, ám a
címszerepet éneklõ, belga származású José van Dam
alakítása minden bizonnyal magával ragadja majd a
nézõt-hallgatót. Az énekes színészi adottságok tekin-
tetében felveheti a versenyt bármely prózai színész-
szel, énektechnikája elsõrangú, szerepformálása szin-
te tökéletes. Ahol kell, mókázik, ám cseppet sem meg-
lepõ, hogy Falstaffja sokkal inkább esendõ, tragikus
hõs, mintsem közönséges léhûtõ. Énekes és szerep
nagy egymásra találásának lehetnek tanúi mindazok,
akik a Warner Falstaffja mellett teszik le a voksukat.

Opera Hits
1998. Hossz: 83 perc. Kép: 4:3, színes Hang: sztereó 
Felirat: angol, portugál, spanyol, japán 
Kiadó: Warner Music

Bizonyára nyomós oka van arra a Warner cégnek,
hogy egyre-másra jelenteti meg a nagy sikerû opera-
DVD-inek részleteibõl összeállított válogatáslemeze-
ket. Sokan nem rajonganak az ilyesfajta válogatáso-
kért – és meg is lehet érteni õket, hiszen az efféle
anyagok összeállítói voltaképpen erõszakot követ-
nek el a mûvészileg egységes elõadásokon -, ám az
elvitathatatlan, hogy a mûfaj népszerûsítése érdeké-
ben égetõ szükség van rájuk.

Jelen DVD kiválóan szolgálhatja ezt a célt, hiszen
számos nagy sztárt vonultat fel, igazi világnagyságo-
kat, akiknek egy-egy rövid részlet is elég ahhoz, hogy
megmutassák képességeiket, míg másoknak egy
egész életmû kevés lenne hozzá. A lemez legnagy-
szerûbb részletei az olasz repertoárhoz kötõdnek,
mindenekelõtt Nicola Martinucci elsöprõ erejû ro-
mánca az Aidából, Marton Éva hatalmas intenzitással
énekelt Tosca-imája, vagy José Carreras remekül fel-
épített áriája az Andrea Chenier címû Giordano-
operából.
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Az SM-rehabilitációs centrum létrehozásá-
nak gondolata merész elképzelés volt egy

olyan alapítvány részérõl, amelynek állami támo-
gatás nélkül kell mûködnie.

Mindenesetre megtettük a kezdõ lépéseket.
Eredetileg Budapesten, az ország központjában
szerettük volna létrehozni az elsõ rehabilitációs
SM-centrumot. Ennek kapcsán azonban több ne-
hézségbe ütköztünk. Végül Nyíregyházáról érke-
zett a segítség: az ottani SM-klub vezetõjének tá-
mogatást ígért a város az elsõ központ létrehozá-
sára.

Ezek után megkezdtük a tárgyalásokat a nyír-
egyházi önkormányzattal. A város a Kerékgyártó
utca 21. szám alatti lakóingatlan megvételét aján-
lotta figyelmünkbe, és jelentõs támogatást nyúj-
tott az épület megvásárlásakor. Miután a tulajdo-
nunkba került a ház, a szükséges átépítési terve-
ket is elkészíttettük. A kivitelezéshez szükséges
pénz megszerzése érdekében több pályázati
anyagot is benyújtottunk.

Sikerrel vettünk részt a Phare „A fogyatékkal élõ
emberek munkaerõpiacra jutásának elõsegítése”
címû pályázatán; ezt a projektet az alábbiakban
részletezzük.

A projekt célja
A meglévõ épület átalakításával létrehozni és mû-
ködtetni egy rehabilitációs centrumot, ahol a scle-
rosis multiplexben szenvedõ betegek speciális
komplex terápiában, illetve olyan képzésekben ve-
hetnek részt, amelyek jelentõsen növelik munka-
képességüket.

A projekt konkrét célkitûzései
A meglévõ épület átalakítása során kialakítást nyer
hat kórterem a megfelelõ szociális és kiszolgálóhe-

Nadabánné Benyik Éva ügyvezetõ titkár

Ha egyszer az álom valóra válik…  

...avagy az elsõ SM-rehabilitációs centrum
Magyarországon

Sokáig csak álma és rég óhajtott vágya volt az SM-es betegeknek és hozzátartozóiknak, hogy létrejöjjön szá-
mukra egy speciális rehabilitációs központ, ahol a kezelések személyre szabottan, nyugodt környezetben foly-
nak. Az egyénre szabott rehabilitációt a kór „ezerarcúsága” teszi szükségessé, hiszen nincs két egyforma
lefolyású SM betegség.
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lyiségekkel. A központban helyet kap többek kö-
zött egy vizsgálóhelyiség, egy pszichológiai és két
kreatív foglalkoztató a foglalkozást elõkészítõ kép-
zés részére.

Az épület berendezése a betegek alapvetõ
egészségügyi ellátását, a rehabilitációs terápiákat
és a foglalkoztatást elõkészítõ képzést szolgálja.
Az intézményben folyó rehabilitációs tevékenység:
Fizioterápia, kiegészítve hidro- és hippoterápiával,
gyógymasszírozás, mágnesterápia, beszédterápia,
mentális terápia.

Szakképzést megalapozó oktatás:
Számítástechnikai alapismeretek, a számítógép-
kezelés manuális fejlesztése, operációs rendszerek,
szövegszerkesztés, táblázatkezelés, adatbázis-ke-
zelés, prezentáció, internethasználat.

Kreatív foglalkoztató:
Kommunikációs tréning, interjútechnikák oktatása,
csapatépítés, csoportterápia, EU-ismeretek.

A rehabilitáció tervezett idõtartama egy-egy be-
teg számára 3–6 hét.

Mivel Magyarországon nem mûködik speciális
SM-terápiás centrum, programunk úttörõnek te-
kinthetõ.

A projekt felépítését, módszertanát és gyakorla-
tát a hazai és legfõképpen a külföldi szakiroda-
lomból merítettük, illetve azoknak az intézmé-
nyeknek a tapasztalatára támaszkodtunk, amelyek
egyéb tevékenységeik mellett SM-rehabilitációt is
végeznek.

A rehabilitációban terveink szerint évente 100
beteg vehet részt.

A foglalkoztatást elõsegítõ tréningeket ugyan-
csak 100 fõ részére biztosítjuk egy évben. A bete-
gek egy része az elõkészítõ képzés eredményekép-
pen akár további szakképzés nélkül is részt vehet
az integrált foglalkoztatásban, alapfokú számító-
gép-kezelést igénylõ adminisztratív vagy adatrög-
zítõ munkakörben.

Az építési munkák befejezéséhez, illetve a bent-
lakásos intézmény teljes befejezéséhez még na-
gyon sok pénzre van szükség.

Ebben az évben alapítványunk legfontosabb fel-
adata a rehabilitációs központ befejezése és üze-
meltetése lesz, melyhez reméljük, a továbbiakban
is nagylelkû támogatásokat kapunk.

Szeretnék hálás köszönetet mondani támogató-
inknak, kicsiknek és nagyoknak egyaránt!

Magyar Sclerosis Multiplexes 
Betegekért Alapítvány

Számlaszám: 10402623-26213408-70070000
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Helyzetfelmérés és kezelés
A helyzetértékelés során a szexuális disz-

funkció szempontjából sor kerülhet a fizikai állapot
anamnézisére, fizikális vizsgálatra, az alkalmazott
SM-kezelés és más gyógyszeres kezelés felülvizsgá-
latára, esetleg a szexuális funkciók szakvizsgálatára.
A szexuális élet anamnézise feltárhatja a fennálló
probléma okát és képet adhat a korábbi és jelenle-
gi szexuális kapcsolatokról. Lehet, hogy a specialis-
ta a beteggel és partnerével közös megbeszélést
indítványoz, hogy lássa a probléma jellegét, meg-
élését mindkét fél szemszögébõl. Számos kérdés
merülhet fel a pár kommunikációs szokásairól, in-
tim kapcsolatáról, érzéki-erotikus viselkedésmintái-
ról, melyek révén fel tudja mérni a kapcsolat erõs-
ségeit és gyengeségeit. Ezeknek az információknak
a feldolgozása után kezdõdhet meg a kezelés a be-
tegség szexualitást érintõ következményeinek el-
magyarázásával és a diszfunkcióval való együtt-
élést segítõ tanácsokkal.

A nõi szexuális funkciók romlása
Akárcsak a férfiaknál az erektilis válasz, a nõknél is
bonyolult a vaginális lubrikáció agyi és gerincvelõi
szabályozása. A pszichogén komponens az agyból
származik, szexuális fantáziák váltják ki, míg a
reflektorikus komponens közvetlen ingerlés hatá-
sára a gerincvelõ szakrális (legalsó) útján fejti ki
hatását. A pszichogén komponens a megfelelõ
hangulat megteremtésével juttatható érvényre

(megnyugtató, romantikus-erotikus légkör, szere-
tetteljes relaxáló masszázs, az elõjáték meghosz-
szabbítása), a reflektorikus lubrikáció közvetlen in-
gerlés útján fokozható. A vízoldékony síkosító zse-
lék jelentik e területen a legegyszerûbb megoldást
(pl. Bartolin simple zselé). Petróleum-származék
alapú zselék, krémek, mint például a vazelin, nem
ajánlottak, mert fokozhatják a bakteriális fertõzés
kockázatát.

Változások az érzékelésben
A sok kellemetlenséget okozó genitális érzészavarok
(égõ érzés, fájdalom, zsibbadás) gyakran megszün-
tethetõk karbamazepin (pl. Tegretol, Stazepin) vagy
fenitoin (Diphedan) szedésével. A csökkent vaginális
vagy klitorális érzékenységet erõteljesebb ingerléssel
lehet fokozni. Amerikai tapasztalatok szerint a vibrá-
tor alkalmazásának is jó kiegészítõ hatása van. Az „al-
ternatív” módszerek, mint például a megszokottól el-
térõ, kölcsönösen újszerû és örömöt adó fizikai-lelki
kontaktus, az új, mindkét fél számára elfogadható és
kellemes pozíciók általában meghozzák a kívánt
eredményt.

Nehézségek az orgazmus elérésében
A sclerosis multiplexnek közvetlen vagy közvetett ha-
tása lehet az orgazmusra. Az elsõdleges orgazmus-
diszfunkció (anorgazmia) oka lehet gerincvelõi vagy
agyi góc, mely közvetlenül gátolja az orgazmust.
Mind férfiaknál, mind nõknél az orgazmust az agyból

Fordította: Vermes Viktória

A neurológiai elváltozások okozta 
szexuális diszfunkció

A szexuális diszfunkcióval való együttélést megkönnyítheti egy, a témában jártas egészségügyi szakemberrel
való rendszeres konzultáció. Bármilyen jellegû kezelés megkezdésének, illetve eredményességének
alapfeltétele a probléma pontos megállapítása, gyökerének feltárása.



eredõ idegpályák (az érzelmek, a fantázia központja a
szexuális tevékenység során), illetve a felsõ, középsõ
és alsó gerincvelõi idegdúcok (melyek az erogén zó-
nákból érkezõ ingereket továbbítják) vezérlik. A „be-
tolakodó” góc zavart okoz a rendszer bonyolult és fi-
nom mûködésében, rontja vagy megszünteti az in-
gerválaszokat, illetve az orgazmust, melynek bekö-
vetkezését másodlagos, az alapbetegséggel össze-
függõ tünetek (érzékelési zavarok, a kognitív funkci-
ók zavara stb.) is megakadályozhatják.

Akadályozott lehet az orgazmuskészség úgyneve-
zett harmadlagos (pszichoszo-
ciális és kulturális szintû) szexuá-
lis diszfunkció miatt is, melynek
hátterében többnyire depresz-
szió, nyugtalanság, önbizalom-,
illetve önbecsüléshiány húzódik
meg.

Csökkent szexuális vágy
(libidó)
A szexuális diszfunkció egyik
legkifejezettebb eleme, tünete-
gyüttese a szexuális vágy, érdek-
lõdés elvesztése, elsõsorban a
nõbetegek körében. A csökkent
vagy hiányzó libidó igen gyak-
ran oda vezet, hogy az érintett
személy kerüli az intim helyzete-
ket, a szexuális érintkezést. Ez a
viselkedésmód nagy érzelmi ter-
helést ró a párkapcsolatra, állandó félreértések forrá-
sa lehet. Az egészséges partnert frusztrálja az elutasí-
tás, a beteg partnernek pedig bûntudata keletkezik,
csökkent értékûnek érzi magát. A szexuális érintkezés
kerülése, elhárítása kikezdi a párkapcsolat érzelmi és
bizalmi részét, és mint öngerjesztõ folyamat, hozzájá-
rul az egymás iránti vágy elvesztéséhez.

Az intim kapcsolat szempontjából a libidó helyre-
állítása azzal kezdõdjön, hogy a felek törõdjenek egy-
más érzéki és érzelmi életével. Ezt nem szexuális érte-
lemben kell érteni. Kedves hátdörzsölgetésrõl, az arc
megsimogatásáról, kifejezetten a nem erogén zónák

érintésérõl van szó, olyan gesztusokról, melyek a kap-
csolat kezdeti idõszakát jellemezték, amikor kéz a
kézben sétáltak együtt. Ez utóbbi szintén legyen ré-
sze a „helyreállítási gyakorlatsornak”. Egészséges pá-
rok is gyakran megfeledkeznek ezekrõl a kapcsolat-
fenntartó-erõsítõ rítusokról olyan idõszakokban, ami-
kor bármilyen átmeneti oknál fogva csökken valame-
lyikük vagy mindkettõjük szexuális érdeklõdése. Az
ilyen esetekben lényegében újra kell tanulni a szexu-
alitást, s ezt a tanulási folyamatot leginkább az udvar-
lási idõszakhoz lehetne hasonlítani. Annak az idõ-

szaknak a viselkedésmintáját kell
feleleveníteni (és persze állandósí-
tani), amikor a partnerek kifejezésre
is juttatták, hogy fontosak egymás
számára. Ez kifejezésre juttatható
egy csokor „csak úgy” virággal, egy
kedves levelecskével az uzson-
náscsomagban, egy magától jövõ
meleg öleléssel. Ezek a viselkedés-
minták az együttélés gondokkal te-
li hétköznapjaiban igen gyakran el-
felejtõdnek, kikopnak a szerelmi
kommunikáció „fegyvertárából”. Új-
rafelfedezésükkel ismét visszatér az
intimitás a párkapcsolatba, s vele az
egymás iránti szexuális vágy is.

Több, hosszú ideje fennálló libi-
dóhiánnyal küszködõ férfi és nõ
számolt be azonban arról, hogy

változatlanul örömét leli a szexben,
és orgazmusa van anélkül, hogy nemi vágyat érez-
ne. Pontosabban anélkül kezdeményez, illetve bo-
nyolódik bele egy szexuális aktusba, hogy vágyat
érezne rá. Ezt azért teszi, mert tudja, idõvel elegen-
dõ érzelmi-fizikai stimulációt kap ahhoz, hogy
„érdemes legyen belemennie a játékba”. Tulajdon-
képpen adaptációs viselkedésrõl van szó, amikor az
ember megtanulja tudatosan akarni a szexet. Más
szóval ahelyett, hogy „belülrõl” várná a fizikai vágy
jeleinek spontán megnyilvánulását, tapasztalatból
„megelõlegezi” magának az örömteli szexuális
együttlét lehetõségét.
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Erektilis diszfunkció
A szexuális diszfunkció férfiaknál gyakorlatilag egyet
jelent az erektilis diszfunkcióval. Az erekciót bonyo-
lult ingerületátviteli rendszer indítja be és tartja fenn.
Ennek során a szokásosnál nagyobb mennyiségû ar-
tériás vér jut a penisben lévõ ún. barlangos testekbe
(corpus cavernosum), melyek ettõl megnagyobbod-
nak. A simaizmok ellazulnak, s ezzel mechanikus nyo-
mást gyakorolnak azokra a kis vénákra, amelyeken
keresztül normál állapotban a vér kiáramlik a penis-
bõl. A vénás kompresszió ily módon visszatartja az ar-
tériás vért, és létrehozza, illetve fenntartja az erekciót.
Ha az ingerületvezetésben zavar van, az erekció el-
érése és fenntartása igen gyakran megnehezül vagy
lehetetlenné válik.

A gerincvelõ szakrális (legalsó) része és a nemi
szervek között közvetlen idegi összeköttetés áll fenn,
ez teszi lehetõvé az ún. reflex-erekciót. Az ilyen erek-
ció, melynek létrejöttében a gerincvelõ középsõ és
felsõ szakasza, illetve az agy nem vesz részt, közvetlen
(manuális vagy segédeszközös) ingerlés útján kivált-
ható. Azonban még azoknál is, akiknél ez a módszer
beválik, nehezen vagy egyáltalán nem tartható fenn
tartós merevedés. Ezekre az esetekre több megoldás
is kínálkozik, melyekrõl akár a kezelõorvos, akár egy
andrológus szakorvos részletes információval tud
szolgálni. Ennek alapján ki lehet választani a beteg ál-
lapotának és alkatának legmegfelelõbb módszert. (Ez
aktus elõtt beadott lokális injekciót vagy szájon át
bevett gyógyszert jelent. Akik idegenkednek a
gyógyszeres megoldástól vagy ellenjavallat áll fenn,
megpróbálhatják a vákuum elven mûködõ mechani-
kus eszköz használatát. Implantátumok beültetése is
lehetséges. Ez utóbbi eljárás azonban kockázatosabb,
és azoknál jöhet elsõsorban szóba, akiknél a konzer-
vatív megoldások nem jártak eredménnyel.)

A szexualitással szembeni civilizációs elvárások
és az SM
Miután igyekeztünk ennek a kényes témának a mate-
riális-fizikai oldalát körüljárni, rá szeretnénk mutatni,
hogy nem kell feltétlenül követni azt a modern,„nyu-
gati” felfogást, hogy szexuális örömhöz és orgazmus-

hoz kizárólag közösülés útján lehet jutni, illetve, hogy
az intim együttlétnek egyedüli célja a – lehetõleg
együtt elért – orgazmus. Ez a felfogás ugyanis oda ve-
zet, hogy a betegek aggodalmaskodnak, rengeteg
energiát pazarolnak el fölöslegesen arra, hogy meg-
feleljenek ezeknek az elvárásoknak. A „kötelezõ cél”
(orgazmus) elérésének mindenáron való erõltetése
helyett maguknak kell kialakítaniuk a számukra mind
fizikailag, mind lelkileg kielégítõ együttlétek módját.

A krónikus betegségekre általában jellemzõ, hogy
az érintettek önbecsülése csökken, önmagukról alko-
tott képe romlik. A sclerosis multiplexnél a betegség
lefolyásának kiszámíthatatlansága különösen nagy
lelki megterhelést jelent, ami gyakran torkollik egyre
fokozódó önsajnálatba, zárkózottságba. A partnerek
igyekeznek kerülni az SM okozta frusztrációt, és gyak-
ran érzelmileg kivonulnak a kapcsolatból, pedig sok-
szor akkor lenne a legnagyobb szükségük a bátorí-
tásra és támogatásra, amikor éppen képtelenek ezt a
másik számára nyújtani. Itt van tehát a legfontosabb
szerepe a pszichológiai-életvezetési tanácsadásnak
és az egyesületi-közösségi klubéletnek.

A párkapcsolati kommunikáció fontossága
Ha egy pár szempontjából a tartós kapcsolatnak, a
házasságnak a szexualitás fontos része, a jó kommu-
nikációs készség a szexualitás kifejezésének fontos
eszköze. A sikeres kommunikációnak több alapvetõ
eleme van, melyek közül itt a másik meghallgatását
és a vele való azonosulás képességét (empátia) emel-
nénk ki. A meghallgatás azt jelenti, hogy teljes figyel-
met szentelünk partnerünknek, odafigyelünk egy-
más testbeszédére, és végighallgatjuk egymást, mie-
lõtt válaszolnánk. Ha ez a képesség már jól mûködik,
a partnerek bele tudják élni magukat a másik helyze-
tébe, ami egy harmonikus és örömteli párkapcsolat
fenntartásának és gazdagításának legfontosabb fel-
tétele.

Reméljük, hogy kétrészes cikksorozatunk hasznos in-
formációkkal szolgált kedves olvasóink számára. A té-
mával kapcsolatos további kérdéseikkel forduljanak
bátran hozzánk.
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Természetesen az egyes élelmiszerfajták fo-
gyasztásának a gyakorisága és mennyisége

más és más. Például a zöldségeket, gyümölcsöket
és tejtermékeket ajánlatos mindennap fogyasztani,
halat legalább hetente 1-szer, tojásból heti 3 dara-
bot, édességet heti 2 alkalommal.

Szervezetünk számára létfontosságúak a vitami-
nok és ásványi anyagok. A vitaminok a szervezet
számára nélkülözhetetlen, biológiailag aktív, energi-
át nem adó szerves vegyületek, melyeket a szerve-
zet nem vagy csak kismértékben képes szintetizálni,
így azokat a táplálékkal együtt kell felvennünk.

A tengeri halak (makréla, tonhal, szardínia, hering
stb.) fogyasztása a bennük lévõ ómega-3 zsírsavak
miatt jótékony hatású, mivel növelik a vérben a
HDL mennyiségét és az érfalak rugalmasságát.

Nyersanyagként elsõsorban válasszunk friss és
gyorsfagyasztott zöldség- és fõzelékféléket, vala-
mint gyümölcsöket. Felhasználhatók még a sava-
nyított tejtermékek (kefir, joghurt), a sovány túró, a
gabonapelyhek, a sovány húsok, a halak. Az ételek
ízesítésére javasolt a friss vagy szárított fûszer- és
zöldségnövények használata (zeller, fûszerpaprika,
kakukkfû, rozmaring, szegfûszeg, snidling, kapor,
petrezselyemzöld stb.)

Néhány recept 

Zöldségleves sonkagaluskával

Hozzávalók 4 személyre:
1 közepes vöröshagyma
1-1 szép petrezselyemgyökér és sárgarépa
15 dkg csiperkegomba
4 evõkanál olaj
2 húsleveskocka
1 kávéskanál cukor
2 dl tejföl
2 evõkanál liszt
2 evõkanál mustár
fél citrom leve

Bakosné Kopasz Szilvia

Szélsõségektõl mentes, vegyes táplálkozás
A szélsõségektõl mentes, vegyes táplálkozás azt jelenti, hogy mindenféle élelmiszer fogyasztása megenge-
dett (sõt egyeseké nélkülözhetetlen is). A mindenki által egészségesnek tartott zöldségek és gyümölcsök
fogyasztása mellett étrendünknek tartalmaznia kell tejterméket, húst, halat, tojást, gabonaféléket, hüvelye-
seket, olajos magvakat, zsiradékot, valamint a vegyes táplálkozásban mindezek mellett még az édességek
is helyet kapnak.
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A sonkagaluskához:
1 kisebb vöröshagyma
fél csokor petrezselyem
1 dl tej
1 tojássárgája
10 dkg darált füstölt sonka
4 evõkanál liszt

Elõkészítése: A hagymát meghámozzuk, apróra
vágjuk. A petrezselymet, a répát megtisztítjuk, vé-
kony hasábokra vágjuk. A gombát megdörzsöljük,
felszeleteljük.
Elkészítése: Felforrósítjuk az olajat, közepes lán-
gon megfonnyasztjuk benne a hagymát. Rászórjuk
a petrezselymet és a répát, 4-5 percig pároljuk, és a
gombát is hozzáadjuk. Másfél liter vizet ráöntünk,
beledobjuk a leveskockát, a cukorral ízesítjük, meg-
sózzuk, megborsozzuk. A tejfölt a liszttel meg a
mustárral simára keverjük, és a levest besûrítjük ve-

le. Egy-két percig forraljuk, végül a citromlével kel-
lemesen pikánsra ízesítjük. A sonkagaluskához a
hagymát meghámozzuk, nagyon apróra vágjuk
vagy lereszeljük. A petrezselymet leöblítjük, felap-
rítjuk. A tejet a tojássárgájával elkeverjük, a sonkát
és a lisztet beledolgozzuk. A hagymával és a petre-
zselyemmel fûszerezzük, kissé megsózzuk. A masz-
szából kis galuskákat szaggatunk a forrásban lévõ
levesbe, és 4-5 percig gyöngyözve fõzzük. A levest
azonnal tálaljuk.

Színes vitamintál

Hozzávalók 4 személyre:
1 kis fej fehér káposzta
1 kis fej vörös káposzta
2 piros húsú paprika 
1 szál póréhagyma
2 szál sárgarépa
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1 kis fej karfiol
2-3 levél saláta 
4 tojás
Az öntethez:
2 teáskanál olívaolaj
2 teáskanál citromlé
1 csipet cukor

Elõkészítése: Megmossuk, megtisztítjuk a zöldsé-
geket. A káposztákat, a paprikát, a pórét vékony csí-
kokra vágjuk, a sárgarépát lereszeljük.
Elkészítése: A tojásokat keményre fõzzük, lehûtjük,
héjától megtisztítjuk. A karfiolt rózsákra szedjük,
sós vízben megfõzzük, lecsepegtetjük, hûlni hagy-
juk. Közben a salátaleveket tálra rendezzük, a zöld-
féléket elrendezzük rajta. Elkészítjük az öntetet: ala-
posan összekeverjük az olajat a citromlével és a cu-
korral, sóval, borssal ízesítjük, és a zöldfélékre önt-
jük. A tojásokat félbevágjuk, és a saláta mellé tesz-
szük, frissen kínáljuk.

Pulykamell csõben sütve

Hozzávalók 4 személyre:
1 dl zöldségleves
45 dkg leveles spenót (mirelit)
só
1 db paradicsom
4 szelet pulykamellfilé
2 kávéskanál olaj, õrölt bors, olaj a kikenéshez
4 szelet puha sajt (12 dkg)

Elkészítése: A zöldséglevest megfõzzük, a spe-
nótleveleket hozzáadjuk, és közepes hõfokon kb.
10 percig pároljuk, sózzuk. A paradicsomot meg-
mossuk, szeletekre vágjuk. A pulykamellszeleteket
forró olajban mindkét oldalukon, magas hõfokon
átsütjük. Sóval, borssal fûszerezzük. A spenótot
egy kizsírozott tûzálló tálban szétterítjük, ráhe-
lyezzük a pulykamellszeleteket. A hús tetejére pa-
radicsomszeleteket és sajtot fektetünk. Elõmelegí-
tett sütõben (gázsütõben 200 °C, villanysütõben
3-as fokozat) kb. 15 percig sütjük. Burgonyapüré-
vel tálaljuk.

Tõkehal kakukkfûvel 

Hozzávalók 4 személyre:
4 tõkehalfilé (175-175 g) 
300 g mélyhûtött zöldborsó 
175 g hosszú szemû rizs 
2 nagy, érett paradicsom 
4 evõkanál száraz fehérbor 
2 evõkanál vaj vagy margarin 
1 evõkanál citromlé 
vaj vagy margarin a sütõforma kikenéséhez
1/2 teáskanál szárított, morzsolt kakukkfû
só, fekete bors

Elkészítése: A sütõt 220 fokra elõmelegítjük. A két
paradicsomot meghámozzuk, megfelezzük, a mag-
jaikat eltávolítjuk, és a húsukat kis kockára vágjuk.
Két külön edényben a csomagoláson szereplõ uta-
sítás szerint elkészítjük a borsót és a rizst (párolhat-
juk is õket, szükség szerint kevés zsiradékkal). Köz-
ben kivajazunk egy hõálló sütõformát, majd a tõke-
halfiléket egymás mellé helyezzük benne, és a bor-
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ral meg a citromlével leöntjük. A vajat vagy a mar-
garint kis darabokban a halra rakjuk, majd rászórjuk
a paradicsomkockákat, a kakukkfüvet, a sót és a
borsot. A sütõben 8-10 percig sütjük, míg a hal hú-
sa villával beszúrva szét nem válik. A már elkészített
rizst és a borsót összekeverjük. A halfiléket tálcára
tesszük és a levükkel leöntve azonnal tálaljuk.

Desszert: Gyümölcsös hab

Hozzávalók:
25 dkg bogyós gyümölcs (lehet mirelit is)
2 evõkanál porcukor
2,5 dl tejszín
25 dkg túró
1 kávéskanál vaníliás cukor

Elkészítése: Egy lapos tálba kiterítjük a gyümöl-
csöket, és megszórjuk porcukorral. (Ha fagyasztott
gyümölcsöt használunk, elõször engedjük fel szo-
bahõmérsékleten, és öntsük le róla a levét.) A tej-
színt hidegen verjük habbá, és a habba óvatosan
keverjük bele az elõzõleg turmixgéppel pépesített
túrót (pici tejszínt adjunk hozzá). Ízesítsük a vaníli-
ás cukorral. Desszertes poharakba rétegezzük: alul-
ra a túróhab, középre gyümölcs, tetejére túróhab,
végül gyümölcs. Mentalevéllel díszítsük, azonnal
tálaljuk.

Tipp: Málna, meggy, ribiszke, eper, szeder a leg-
finomabb hozzá, de ha nincs, apróra vágott déli-

gyümölccsel is finom. Fogyókúrázók a tejszínha-
bot édesítõszerrel ízesített joghurttal is helyette-
síthetik.

Magos-burgonyás pogácsa

Hozzávalók kb. 20 darabhoz:
25 dkg burgonya
45 dkg liszt
25 dkg vaj vagy margarin
2 tojássárgája
2 evõkanál tejföl
10 dkg tisztított napraforgómag
1 tojás a kenéshez

Elõkészítése: A burgonyát sós vízben, héjában
megfõzzük, majd leszûrjük, meghámozzuk, és azon-
nal, forrón burgonyanyomón áttörjük. Hagyjuk ki-
hûlni.
Elkészítése: A kihûlt burgonyához szitáljuk a lisz-
tet, beletördeljük a vajat/margarint, hozzáadjuk a
tojássárgáját, a tejfölt, 1 teáskanál sót, a naprafor-
gómag 3/4 részét, és jól összegyúrjuk. Cipót formá-
lunk belõle, fóliába csomagoljuk, és 20 percre a hû-
tõbe tesszük. Kivesszük a hûtõbõl, kissé kinyújtjuk,
majd kétszer-háromszor összehajtogatjuk, mint a
vajas tésztát. A sütõt 200 fokra (gázsütõ 3. fokozat)
elõmelegítjük. A tésztát kb. 1 cm vastagra kinyújt-
juk, késsel kissé bevagdaljuk és pogácsaszaggató-
val kiszúrjuk. Tepsibe rakjuk, tojással megkenjük,
megszórjuk a maradék napraforgómaggal, és a for-
ró sütõben kb. 20 perc alatt pirosra sütjük. Melegen
vagy langyosan kínáljuk, mert így az igazán finom.

Tipp: A napraforgó helyett, illetve azzal együtt
használhatunk még szezámmagot, tökmagot.

Várjuk olvasóink kedvenc receptjeit. A bekül-
dõk közül egy szerencsés olvasót könyvvel
ajándékozunk meg.






