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REGGELENTE egyre késõbb világosodik, dél-
után viszont egyre hamarabb sötétedik, s

ami a kettõ között van: néhány naposabb, mele-
gebb óra, vagy éppen nyálkás-nyirkos-ködös nap-
palok. Itt az õsz, s reméljük, legalább egy jó hírrel
szolgálhatunk: megérkezett Önöknek az új, ezúttal
az õszi üzenet. S mivel mindnyájan tudjuk, hogy
még hidegebb és sötétebb tél elõtt állunk, amikor
beszorulunk a lakás villany világította, magunk fû-
tötte biztonságába, ezúttal arra invitáljuk Önöket,
hogy mégis induljanak el egy kalandos, izgalmas
útra, a külvilág helyett felfedezve-átgondolva saját
kapcsolataikat, érzéseiket és igényeiket.

Ennek megfelelõen állítottuk össze új számunk
üzeneteit. Pszichológusunk ezúttal a családi élet-
ciklusok során felmerülõ krízishelyzetekkel, azok
kezelési lehetõségeivel foglalkozik. A belsõ út fon-
tos és érdekes megállójának ígérkezik új soroza-
tunk is, melynek fõ témája a szexualitás. A sclerosis
multiplexnek is jelentõs hatása van szexuális fejlõ-

désünk folyamatára és megélésére. A sorozat beve-
zetõ cikkében a szexuális diszfunkció formáiról ol-
vashatnak.

Természetesen folytatódnak régi sorozataink is,
jogi tanácsadónk a szerzési támogatásról szól,
intézménybemutatónkkal pedig a debreceni egye-
tem SM centrumába kalauzoljuk el olvasóinkat. A kér-
dés-válasz rovatban ezúttal is személyre szóló, ám
másoknak is tanulságos tanácsokat olvashatnak, s
néhány jóízû ötlettel segítjük a diétázókat.

Nyári számunkban játékra hívtuk Önöket, kérve,
írják meg véleményüket lapunkról, s mi cserében 5
darab, 10 alkalomra szóló aquafitness-bérletet sor-
solunk ki Önök között. Ajánlatunk még mindig áll,
november végéig várjuk leveleiket, e-mailjeiket és
természetesen további kérdéseiket is az impresszu-
munkban található címeken.

Grenitzer Judit 
szerkesztõ
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Tisztelt Olvasó!

Címlapképünk: Túzok (Otis tarda)
A  „magyar strucc” füves puszták, külterjesen mûvelt szántóföldek hatalmas ter-
metû madara. A népes nagykunsági, nagy-sárréti, hortobágyi állománya európai
összevetésben is jelentõsnek számít. A túzok Európa egyik legnagyobb testsúlyú –
röpképes – madara. A kakas akár 16 kg-ot is nyomhat, a tyúk kb. 4 kg. A szaporo-
dási idõszakot látványos dürgés vezeti be. A dürgõ túzokkakas messzirõl egy óriá-
si fehér gömbnek látszik. Téli táplálékukban hazánkban meghatározó a repce és
a takarmánykáposzta, ezzel a csapatokat helyhez lehet kötni.



– Természetesen
korábban is gon-

doztunk SM-betegeket,
ez azonban nem volt
ennyire az orvos szemé-
lyéhez kötve. A speciális
szaktudáson túl azért
fontos, hogy mindig
ugyanaz a szakember
lássa el a betegeket,
mert így a legapróbb ja-
vulást vagy rosszabbo-
dást is észre tudja venni.
Ma,a legmodernebb gé-
pek, mûszerek korszakában is rendkívül fontos az orvos
ítélõképessége és úgynevezett hatodik érzéke.Ennek az
SM esetében azért van különösen nagy jelentõsége,
mert még a betegség diagnózisát is csak többnyire egy
hosszabb megfigyelési idõszak után szabad kimondani
a különbözõ klinikai és mûszeres eljárások eredményei
alapján,ehhez pedig szoros követés,nagy türelem szük-
séges – mutatott rá dr. Csiba László professzor, a debre-
ceni Neurológiai Klinika igazgatója a specializálódás, a
személyi feltételek jelentõségére. – Az egyetemi cent-
rumnak a gyógyítás, a kutatás és az oktatás területén
egyaránt nagy kisugárzása van, csúcstechnikát képvise-

lõ diagnosztikus eszközök állnak rendelkezésünkre.
Munkánkat a legmodernebb kommunikációs eszközök
is segítik. Ma már a kórlefolyás valamennyi adata, a vizs-
gálatok eredménye minden egyes betegünk esetében
számítógépen pontosan követhetõ, így pillanatokon
belül össze lehet hasonlítani korábbi állapotukat a je-
lenlegivel.

A professzor azt is kiemelte, hogy a hosszú lefolyású
betegségek – köztük az SM – szoros kapcsolatot alakí-
tanak ki a beteg és a szinte családtaggá váló orvos kö-
zött, aki a mindennapi gondokról is óhatatlanul tudo-
mást szerez. Ha szükséges, tanácsot ad például a gyer-
mekvállalást vagy a foglalkozásváltást illetõen, meg-
nyugtat és biztat, emberi oldalukról is megismeri a be-
tegeket. Mindez szintén része az eredményes gyógyí-
tásnak.
– Amikor 1992-ben egyetemi tanárrá neveztek ki és
megbíztak a tanszék vezetésével, elhatároztam, hogy
létrehozzuk a leggyakoribb neurológiai betegségek
speciális ambulanciáit. Ezzel többek között az SM szer-
vezett gondozása is megvalósult és ma már nagy ta-
pasztalatokkal rendelkezünk – hangsúlyozta dr. Csiba
László. – A rendszeres kontrollvizsgálatok mellett a 66
ágyas klinikán a fekvõbeteg-hátteret is biztosítani tud-
juk, ha egy idõre kezelés vagy rehabilitáció céljából fel
kell venni az SM-betegeket.
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D. Karádi Katalin

Bemutatkozik a debreceni Neurológiai Klinikán mûködõ SM Centrum

Több mint hatvan beteg kap 
immunmoduláns kezelést 

Kelet-Magyarország legnagyobb egészségügyi intézményében, a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudo-
mányi Centrum Neurológiai Klinikáján 12 éves múltra tekint vissza a sclerosis multiplexben szenvedõ betegek
szervezett gondozása, az ellátásukra létrehozott önálló szakrendelés. Elsõként a DOTE klinika vezetõjét, Csiba
László professzort kérdeztük a centrumban folyó beteggondozásról. Dr. Csépány Tünde egyetemi docenst
munkájáról és Virág Jánosné szakasszisztenst a betegekkel való kapcsolatáról faggattuk.

Prof. dr. Csiba László



Neuroimmunológiai szakrendelés
A klinika neuroimmunológiai szakrende-
lését – melynek része az SM-betegek gon-
dozása – dr. Csépány Tünde egyetemi do-
cens vezeti.
– 1980-ban végeztem el az orvostudomá-
nyi egyetemet, s azóta dolgozom a debre-
ceni Neurológiai Klinikán.Itt akkor még csak
két szakterületnek (a stroke-nak és a neuro-
muszkuláris munkacsoportnak) voltak ha-
gyományai – kezdte a bemutatkozást.– A fi-
atal orvosokkal szemben elsõsorban az volt
az elvárás, hogy tanulják meg alaposan a
szakmát, szerezzék meg a szakvizsgához
szükséges ismereteket. 1984-ben tettem
szakvizsgát neurológiából, majd több mint két évig az
Amerikai Egyesült Államokban, a John's Hopkins Egye-
tem Biológiai Intézetében végeztem kutatómunkát.Ha-
zatérve, 1989-ben pszichiátriából is megszereztem a
szakvizsgát, és a stroke munkacsoportban dolgoztam.
Amikor 1992-ben Csiba László professzor lett a klinika
igazgatója, az egyik új profil, a neuroimmunológia létre-
hozása teremtette meg számomra a specializálódás le-
hetõségét egy olyan szakterületen, amely már régóta
foglalkoztatott. A szisztémás autoimmun betegeket
Debrecenben a III. számú Belklinikán gondozzák, ahol
speciális centrumuk van. Az idegrendszeri szövõdmé-
nyekkel azonban korábban senki sem foglalkozott, így
különösen hiánypótló volt a klinikánkon indított új
szakrendelés. Ennek keretén belül vizsgáltam a sziszté-
más autoimmun betegségek neurológiai szövõdmé-
nyeit és kezdtem el foglalkozni az SM betegekkel. Ma is
ez a két nagy csoport koncentrálódik a szakrendelésen.
Azért fontos, hogy mindkét szakterületre specializálód-
jon az orvos, mert az MR-képen észlelt demyelinizációs
gócok nemcsak sclerosis multiplexre utalhatnak, ha-
nem más immunológiai kórképet is jelezhetnek.

– Hány beteget gondoznak a debreceni SM Centrum-
ban?
– Hajdú-Bihar megye abban a szerencsés helyzetben
van, hogy a mintegy 500 ezres populációt két SM cent-
rum látja el. A megye településeinek a betegeit a

Kenézy kórházban, a debrecenieket
pedig a klinika szakrendelésén vizs-
gálják.Mivel az Orvos- és Egészségtu-
dományi Centrum régiós feladatokat
is ellát, más megyékbõl szintén van-
nak betegeink. Többek között azért
is, mert itt adottak a legkorszerûbb
diagnosztikai lehetõségek. A klinikán
gondozott közel négyszáz SM-
betegbõl mindössze százhatvan deb-
receni.

– Hány betegnél alkalmazzák a kórle-
folyást befolyásoló immunmoduláns
kezelést, amely 1996 óta érhetõ el

Magyarországon?   
– A szakirodalmi adatokhoz hasonlóan betegeink 5-7
százaléka az úgynevezett primer progresszív, 30 száza-
lékuk a szekunder progresszív fázisban van, s mintegy
60-70 százalékuk sorolható a hullámzó kórlefolyású cso-
portba. Mindhárom esetben más a patomechanizmus,
tehát a kóreredet, amely létrehozza a tüneteket. A kü-
lönbözõ fázisokban még ugyanannál a betegnél is
megvan ez a különbség. A vizsgálatok igazolták, hogy
elsõsorban a gyulladásra tudunk hatni a gyógyszerek-
kel – ez a hullámzó kórlefolyásra jellemzõ –, így immun-
moduláns kezelést ezeknél a betegeknél alkalmazunk.
A debreceni centrumban több mint 60 beteg kap ilyen
kezelést.

– Mennyit kell várni a kezelésre? Vannak-e várólisták?
– A centrumok feladata, hogy a szakmai szabályoknak
megfelelõen kiszûrjék az immunmoduláns kezelésre al-
kalmas betegeket, akiknek a dokumentációját országos
központba küldjük,ahol a beteg felkerül az úgynevezett
várólistára. Óriási elõrelépés, hogy míg 1998-ban körül-
belül két évet kellett várni arra, hogy a beteg hozzájut-
hasson a kezeléshez,ez az utóbbi egy évben felgyorsult,
így a várakozási idõ már csak néhány hónap.

– Mennyire eredményes ez a terápia?
– 17 beteget kezelünk Copaxonnal, 28-at Avonexszel,
17-et Betaferonnal, 7-et pedig Rebiffel. Ezek a készítmé-
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Dr. Csépány Tünde



nyek azonos hatásúak. Nagy általánosságban azt lehet
mondani, hogy esélyt adnak a betegség stabilizálására,
elérhetõ, hogy ne rosszabbodjon a betegek állapota.
Százszázalékos hatékonyságról azonban sajnos nem
beszélhetünk. Jelenleg a vizsgálatokkal nem tudjuk ki-
szûrni azokat, akik nagyon jól fognak reagálni és telje-
sen megszûnik a hullámzás.Javulás, tünetmentesség,az
állapot stabilitása egyaránt tapasztalható. Mindenkép-
pen óriási elõrelépés, hogy immár nyolc éve Magyaror-
szágon is hozzáférhetõek ezek a készítmények. Úgy tû-
nik, minél korábban kezdõdik el ez a kezelés, annál na-
gyobb az esélye annak, hogy a beteg jól reagál.

– A debreceni SM centrum klinikai gyógyszervizsgála-
tokban is részt vesz. Milyen eredménnyel kezelték a be-
tegeket ezekkel a még nem törzskönyvezett immun-
moduláns szerekkel?
– Az elõzetes vizsgálatok azt jelezték, hogy ezeknek a
készítményeknek kedvezõ lehet a hatása, a bizonyítás-
hoz, illetve törzskönyvezéshez azonban még nagyszá-
mú betegen végzett,kontrollált vizsgálat szükséges.Ná-
lunk jelenleg két ilyen nemzetközi tanulmány folyik, az
egyik 2002, a másik 2003 óta. Amerikából, Kanadából és
Európa több országából több mint 900 beteg vesz részt
a vizsgálatban. A betegeink olyan szerencsések voltak,
hogy a kezelés elõtti tüneti rosszabbodással jellemez-
hetõ idõszakok megszûntek, 29 hónapja teljesen stabil
az állapotuk, sikerült megállítani az aktív szakaszban lé-
võ betegséget.Ez a vizsgálat már lezárult,mostantól kö-
vetéssé terjesztik ki. Az önkéntes részvétel alapján zajló
vizsgálat jellegéhez hozzátartozik, hogy az összehason-
lítás érdekében voltak olyan betegek, akik hatóanyag
nélküli, úgynevezett placebót kaptak, a követési idõ-
szakban azonban már minden beteg gyógyszeres keze-
lésben részesül. Természetesen a gyógyszer hatásának
pontos értékelése még hosszabb idõt vesz igénybe.
A másik tanulmány csak néhány év múlva fog választ
adni arra,hogy érdemes-e immunmoduláns szerrel már
a kezdet kezdetén,azonnal elkezdeni a kezelést azoknál
a betegeknél,akiknél az elsõ tünetek alapján erõs a gya-
nú az SM esetleges kialakulására. Ez a betegség nagyon
változatos, mindenkinél más formában jelentkezik, sõt,
élete során még ugyanannál a betegnél is változik a le-

folyása. Voltak olyan vizsgálatok, amelyek azt sugallták,
hogy minél korábban,már az elsõ eseményt észlelve ér-
demes kezelni a rizikócsoportot. Rövidesen elkezdõdik
egy újabb gyógyszervizsgálat is, amelyre Magyarorszá-
gon három SM centrumot választottak ki – köztük a
debreceni egyetemi klinikát.

– A terápia biztató jelei ellenére ne feledkezzünk meg
arról, hogy az SM ebben a pillanatban gyógyíthatatlan
betegség. Milyen javulás érhetõ el, illetve mi történik a
szekunder progresszív fázisban lévõ betegekkel?
– Hullámzó lefolyás esetén a betegek általában ponto-
san meg tudják mondani, hogy elõször milyen tünete-
ket észleltek. Gyakran elõfordul azonban, hogy az elsõ
ilyen eseménynél még nem kerülnek a megfelelõ szak-
ember kezébe. A látás-, mozgás-, egyensúly- vagy érzés-
zavar,a kettõs látás,a vizelet-visszatartási probléma egy-
aránt jellemzõ tünet. Ezek részben maguktól is meg-
szûnhetnek, illetve a javulás szteroidkezeléssel gyorsít-
ható. Nem lehet elõre kiszámítani a következõ hullám-
hegyet.Kezdetben általában évente egy-két esetben je-
lentkeznek a tünetek, majd az évek során a számuk rit-
kul,nagyjából tíz év után azonban fokozatosan rosszab-
bodhat az állapot. A diagnosztikus lehetõségeink, a be-
tegségrõl szerzett ismereteink rohamos fejlõdése lehe-
tõvé teszi a betegség korai felismerését, a különbözõ tí-
pusok elkülönítését.Sajnos a hullámzó kórlefolyású cso-
portba tartozó eseteknél többnyire hatásos immun-
moduláns kezelés a szekunder progresszív fázisban már
nem bizonyult hatásosnak. Nehéz elfogadtatni a bete-
gekkel,hogy náluk már nem érdemes és nem is lehet al-
kalmazni ezt a gyógymódot.Azonban a tünetek kezelé-
sével – például a görcsök oldásával,a fájdalom csökken-
tésével – ebben a fázisban is érhetünk el javulást.

– A betegklub,illetve szükség esetén a pszichológusi se-
gítség része a gondozásnak?
– A Kenézy kórházban mûködik SM-klub, ide a mi bete-
geink egy része is eljár. Jellemzõ azonban, hogy a bete-
geknek csak egy bizonyos hányada jár szívesen a klub-
ba, a munkaképesek még a szakrendelésen sem szíve-
sen találkoznak olyan sorstársakkal, akiknek már súlyos-
bodott az állapota.Nagyon jó pszichológusaink vannak,
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de általában elegendõ az orvos egyénre szabott beszél-
getése a betegekkel.Tájékoztató anyagokat,életmódta-
nácsot szintén adunk, hiszen a mindennapi életben
nagy szükség van ezekre az útmutatókra.Nagy támasza
a betegeknek Virág Jánosné,az asszisztensem,aki egye-
dülálló módon amellett, hogy aktívan részt vesz az SM-
betegek gondozásában,a klinikán több más szakrende-
lésen is helytáll. Ugyancsak sokat segítenek az egyete-
men azok a képzett, fiatal gyógytornászok, akik akár a
betegek otthonába is szívesen elmennek.

– Vállalják-e az SM-betegek a terhességet?
– Még olyan betegünk is van, aki már tolókocsis volt,
amikor szült! A kórlefolyást a terhesség nem befolyásol-
ja, sõt, terhesség alatt még javulhat is az állapot. Jó né-
hány babánk is van, és ezek az asszonyok nagyon bol-
dogok. Az immunmoduláns kezelést a terhesség idejé-
re megszakítjuk, arra azonban fel kell hívni a figyelmet,
hogy szoptatás alatt rosszabbodhat az állapot. Szeren-
csére egyik kismamának sem romlott az állapota.

Beteggondozás 
Virág Jánosné Etelka szakasszisztens fontos láncsze-
me a gondozásnak. A betegek tõle veszik át a havi
gyógyszeradagot, õ végzi a kontrollra jelentkezõknél
a vérvételt. Feladata, hogy betanítsa a betegeket az
injekciózásra, vele beszélik meg, mi a teendõ, ha helyi
mellékhatás jelentkezik vagy bármilyen más problé-
ma adódik. Örökös készenlétben van, a betegek ott-
hon vagy a mobiltelefonján bármikor felhívhatják. Ezt
nemcsak õ, hanem a családja is természetesnek tart-
ja. Tanácsot ad a terápiával vagy az életvitellel kap-
csolatban, s tudja, milyen fontosak olykor a biztató
szavak.
– A tartósan beteg embernél gondot jelent,hogy meny-
nyire tudja elfogadni, feldolgozni a pillanatnyi állapotát
– mondja. – Az adott helyzettel – különösen kezdetben
– nagyon nehéz szembesülni. Nincs aranyszabály, hogy
kinek, mit kell mondani, így mindig az élet adta szituáci-
óhoz alkalmazkodom. Nagyon szeretem a szakmámat,
szívvel-lélekkel igyekszem foglalkozni a betegekkel, és
elég nagy tapasztalat áll már a hátam mögött. 1993 óta
dolgozom a szakrendelésen, elõtte az osztályon talál-

koztam SM-betegekkel. Az viszont egészen másfajta
kapcsolat volt, hiszen ott inkább az ápoláson, itt pedig a
gondozáson van a hangsúly.Talán úgy mondanám: lett
egy hatalmas családom, akikkel nagyon jó a kapcsola-
tom, és tudom, átérzem, milyen nagy szükségük van a
támaszra.1996 óta van remény,biztató kilátás arra,hogy
ne rossz állapotban lássuk viszont ezeket a betegeket,
akik többnyire hozzám hasonló korúak. Általában fiatal
felnõttként, a húszas éveikben jelentkezett a betegsé-
gük, mára pedig már lassan felnõnek a gyerekeik. Van

olyan betegünk is, aki
most szerezte meg a
diplomáját.

Etelka nyolcéves korá-
ban határozta el, hogy
egészségügyi hivatást
választ, amikor a kór-
házban meglátogatta
egyik beteg osztálytár-
sát. 1982 óta dolgozik a
debreceni Neurológiai
Klinikán, okleveles ápo-
ló, a pszichiátriai szak-
képesítést is megsze-
rezte.
– Megfigyeltem, milyen

sokat számít az SM-betegeknél a feladat, például az,
hogy a gyerekeket fel kell nevelni – osztja meg a tapasz-
talatait. – Meglepõ módon a rosszabb állapotban lévõk
kevesebbet panaszkodnak. Többek között azt is meg-
beszéljük az SM-betegekkel,hogy kerülendõ a tartós ki-
fáradás, a stressz, be kell iktatni a mindennapi életbe a
pihenõket.Mindig a pillanatnyi állapot a döntõ, így nem
kell kétségbeesni, ha nem megy, amit aznapra eltervez-
tek.

Virág Jánosné szerint nagy hiányosság, hogy nincsenek
négy vagy hat órában foglalkoztató munkahelyek.Azok
számára pedig, akik nem tudnak dolgozni, a nyugati or-
szágok példáját követve nappali foglalkoztatókat kelle-
ne létrehozni, ahol a betegek kreatívak lehetnek, alkot-
hatnak.
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Közepesen fejlett és bizonyos dolgokban na-
gyon rossz mozgáskultúrájú, érzékeny gyerek

voltam. Ha a többiek fociztak, a játékosok kiválasztá-
sakor nekem többnyire a „szerencsegyerek” szerepe
jutott, a csapat szükségen felüli csetlõ-botló figurája,
aki azért néha labdába is rúgott. Szóval született lab-
dajáték-antitalentum voltam, és ha futni vagy ugrani
kellett, igencsak az utolsók között végeztem torna-
órán a rangsorban. Érdekes módon volt néhány szer,
például a kötélmászás, ahol az osztály legjobb torná-
szaival is felvettem a versenyt; de az elsõk között vol-
tam fekvõtámasz nyomásában is. Édesapám, aki váló-
perük után 10 éves koromtól kezdve egyedül nevelt,
mint volt szertornász, érthetõ elkeseredéssel figyelte
ezt az ambivalens teljesítményt, éppen úgy, ahogy te-
hetetlen szomorúsággal kísérhette végig háromévi
sportolás után lemorzsolódásomat a kardvívásból, 9
évi zeneiskolai tanulmány után a gordonkázás abba-
hagyását; de a legnagyobb traumát számára a to-
vábbtanulásom idõ elõtti befejezése jelentette korai
és elsietett elsõ házasságom miatt.

Tizenkilenc éves múltam, amikor belevetettem
magam a családapa szerepébe. Apám nyomdokaiba
lépve, de nem feltétlenül osztatlan lelkesedésére a
MÁV-nál helyezkedtem el, itt is dolgoztam egészen
1995-ben történõ rokkantnyugdíjazásomig.

Az egészségemmel a visszatérõ vesekövessége-
men kívül különösebb probléma nem mutatkozott…
azaz egy valami végigkísérte ezt az idõszakot, ami
már gimnazista koromban kezdett jelentkezni: az

egyre inkább állandósuló, gyötrõ fejfájás. A helyzetet
súlyosbította, hogy 1972-ben volt egy agyrázkódá-
som, amit nem feküdtem ki rendesen. Innen kezdve
szinte állandóan különbözõ fájdalomcsillapítókkal él-
tem. Az állandó stressz és a 16 éves koromban elkez-
dett dohányzás tovább rontotta a helyzetet.

Harminckét évesen elhatároztam, hogy szakítok
addigi, viszonylag mozgásszegény életmódommal,
és újrakezdtem a vívást. Elhatároztam, nem adom
fel. Szolgálatok után iszonyatos szorgalommal
kezdtem lejárni az edzésekre, aminek több vonat-
kozásban is hasznát láttam: ritkultak a fejfájásaim,
leadtam néhány kilót és kezdtem leszokni a ciga-
rettáról. Az edzõm véleménye is megváltozott, és
azt mondta, most már indulnom kellene
versenyeken… Így történt, hogy négy hónappal az
elsõ edzés után életem elsõ területi versenyén a ki-
lences döntõbe sikerült verekednem magam. (Igaz,
ott már csak a 9. helyezésre futotta.) Innen kezdve a
mozgás és a sport szerepe teljesen felértékelõdött
az életemben. Szabadidõm nagy részében alig vár-
tam, hogy lemehessek az edzõterembe és készül-
hessek a következõ versenyekre. Ez az „idilli” állapot
alig két évig tartott…

Az elsõ tünetek
1985-ben, a csernobili robbanást követõ hónapok-
ban furcsa tünetre lettem figyelmes: ha elõrehajtot-
tam a fejem, elõször egy fémpénz nagyságú terüle-
ten, késõbb egyre nagyobb, tenyérnyi darabon fur-
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csa, kellemetlen, égõ érzést észleltem a bal combo-
mon, ami kezdetben néhány másodperc múlva el-
múlt, de aztán ez is egyre hosszabb ideig, néha perce-
kig tartott. Neurológushoz fordultam, aki B1-B12 in-
jekciót adott és azt tanácsolta, próbáljak esetleg úsz-
ni is. A tünetek, ahogy jöttek, úgy el is múltak, és csak
késõ õsszel tértek vissza egy idõre. Ekkor kezdett pe-
netránsabbá válni a dolog, mert az égõ érzet szinte a
teljes bal lábamra kiterjedt, teljesen „önállósulva”,
minden kiváltó ok nélkül is megjelenve. A fejbiccen-
tésre már nemcsak ez, hanem egy másik furcsa, na-
gyon kellemetlen érzés is jelentkezett: mintha a ge-
rincvelõbõl kiindulva a perifériás idegeket „gyeplõ-
szerûen”megrántották volna, és ilyenkor egy pillanat-
ra meg is szédültem.

A tünetek hol elmúltak, hol elõjöttek. Év vége felé
még az is feltûnt, hogy a jobb szememmel mintha ki-
csit homályosabban látnék. Aztán 1986-ban egy feb-
ruári edzésen, amikor leültem pihenni, észrevettem,
hogy a jobb szememmel torzabban látok, elmosó-
dottabbak a színek. Ahogy megpihentem, a látásom
kezdett visszatérni, de innen kezdve már tudatosan –
és persze tudat alatt is – elkezdtem önmagam figyel-
ni. Elmentem szemészetre is, de a vizsgálat semmi-
lyen rendellenességet nem mutatott ki. Ennek ellené-
re a látászavar fizikai vagy pszichés terhelésre egyre
sûrûbben jelentkezett és egyre rosszabbá vált. Idõn-
ként hosszú ideig olyan torzan láttam, mint amikor
valaki közvetlenül a napba tekintés után próbál vala-
mit nézni.

A kollégáim akkoriban kezdtek komplett hülyé-
nek tekinteni, mert napszemüvegben dolgoztam,
mivel ez valamennyire enyhítette a torz látás érze-
tét. A bal combomon észlelt égõ érzés mellett a bi-
zarr tünetek egyre jobban idegesítettek; elkezdtem
járni az orvosokat. Szemészet, reumatológia, neu-
rológia… Az eredményt talán úgy foglalhatnám
össze, hogy mindenütt a hümmögés, a fejcsóválás,
hogy valami van – de mi? Én az Orvos a családban
címû könyv intenzív tanulmányozásába fogtam; fel-
figyeltem a sclerosis multiplex nevû, akkor még
számomra ismeretlen betegségre, de igyekeztem
nem gondolni rá…

A neurológus az egyik alkalommal felvetette a tel-
jes klinikai kivizsgálás lehetõségét is, beleértve a lum-
bálpunkciót, de ezt akkor elutasítottam. Jártam to-
vább edzésekre, versenyeztem napszemüvegben, és
igyekeztem valamiféle istenverte pszichoszomatikus
tünetként felfogni a dolgot. A vívással egészen jól ha-
ladtam, a negyedosztályból felkerültem a harmad-
osztályba; májusra a látászavarom is sokat javult. Ép-
pen egy egri versenyre készültem, amikor beütött a
krach: ismét vesekövem lett. A kõ megszülésével bõ
egy hétig kínlódtam. Ami feltûnõ volt, hogy utána a
közérzetem nem akart javulni, ezért az orvos még két
napig táppénzen tartott. A második napon délelõtt
éppen hajat mostam, amikor furcsa, impulzusszerû
megszédüléseket éreztem. Mint akit fejbe vágnak.
A kellemetlen érzés egy darabig vissza-visszatérve
ringatott a karjaiban, aztán egy hangos jajdulással
térdre rogytam a kádban. A szobába alig bírtam visz-
szamenni, annyira szédültem. Ijedten lefeküdtem az
ágyra és vártam, hátha elmúlik. Miközben bennem a
pánik egyre fokozódott, a szédülés alig csillapodott
valamit. Kora délutánra sikerült összeszednem annyi-
ra magam, hogy útra keljek és ismét felkeressem a
neurológiai szakrendelést. Az utcára érve rémülten
állapítottam meg, hogy az emberek között valamifé-
le szokatlan, ijesztõ, addig sosem érzett fóbiás szédü-
lést érzek. Amikor leszálltam a troliról, teljesen pánik-
ba estem, hogy át kell mennem az utca másik oldalá-
ra. Egyszerûen nem mertem oldalra fordítani a fejem
a szédüléstõl, hogy körülnézzek, mert úgy éreztem,
akkor összeesek. Végül a fülemre bízva magam átfu-
tottam az úttesten.

A neurológián teljes pánikhangulatban adtam elõ
a történteket. A doktornõ a vizsgálatkor az ataxián kí-
vül annyi eltérést talált, hogy a jobb patellarefle-
xemet csak mûfogással tudta kiváltani. Ismét, ezúttal
elkerülhetetlennek tûnõen, felmerült a teljes neuro-
lógiai kivizsgálás gondolata. Két nap haladékot, gon-
dolkodási idõt kértem. A csoda azonban elmaradt.
A szegedi Neurológiai Klinikán akkor éppen nem volt
hely, így utaltak be 1987 júniusában a szolnoki MÁV
Kórház neurológiai osztályára.

Folyt. köv: A kivizsgálás
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A SÚLYOS mozgáskorlátozott személyek közle-
kedési kedvezményei a következõk:

a) személygépkocsi-szerzési támogatás,
b) személygépkocsi-átalakítási támogatás,
c) közlekedési támogatás,
d) parkolási engedély.

A parkolási engedély részletes szabályairól a ko-
rábbi lapszámunkban (2004. tavasz) már szóltunk.
A közlekedési támogatások körében a másik kedvez-
mény a vissza nem térítendõ szerzési támogatás,
amely a jogszabályi korlátok között a vásárlást köny-
nyíti meg.

A szerzési támogatás 3 millió forintot meg nem ha-
ladó fogyasztói árú személygépkocsi, vagy – a me-
gyei (fõvárosi) rehabilitációs fõorvos javaslata alapján
– segédmotoros rokkantkocsi, illetve gépi meghaj-
tású kerekesszék vásárlása esetén vehetõ igénybe.
A szerzési támogatás mértéke a vételár 60 százaléka,
legfeljebb azonban 300 000 forint.

Szerzési támogatásra a vezetõi engedéllyel, illetve
jármûvezetõi igazolvánnyal rendelkezõ, súlyos moz-
gáskorlátozott személy jogosult (az illetõ akkor is ré-
szesülhet a támogatásból, ha vezetõi engedéllyel
nem rendelkezik ugyan, de személygépkocsival tör-
ténõ szállítását hozzátartozója írásbeli nyilatkozat-
ban vállalja). A támogatás függ a jövedelemtõl, vala-
mint további feltétele, hogy az igénylõ a kérelem be-
nyújtását megelõzõ hét éven belül mozgáskorláto-
zottságára tekintettel nem részesült szerzési támoga-
tásban.

A jogszabályi feltételeket végignézve azt látjuk,
hogy a beteg egészségi állapotát, korlátozottságának

fokát az igény elbírálásánál nem veszik figyelembe.
Egészségügyi szempontból az egyetlen követel-
mény, hogy a mozgáskorlátozott állapot orvosilag
megalapozott legyen, így az igénylés benyújtásával
egyidejûleg mellékelni kell a mozgáskorlátozottsá-
got igazoló orvosi szakvéleményt.

A kérelmet a lakóhely vagy tartózkodási hely sze-
rinti illetékes települési önkormányzat jegyzõjéhez
kell benyújtani évente április 30-áig. A jegyzõ a kére-
lemrõl határozattal dönt. A szerzési támogatásra való
jogosultságot megállapító határozat érvényességi
ideje egy év.

A támogatás kielégítését megállapító határozat
jogerõre emelkedését követõ 15 napon belül névre
szóló utalványt állítanak ki a súlyos mozgáskorláto-
zott vagy a szállítást végzõ személy részére, majd azt
követõen vásárolható meg a jármû. Az utalvány kiál-
lítása elõtt megvásárolt személygépkocsi esetén a
szerzési támogatás nem folyósítható.

Összegezve az olvasottakat, úgy gondolom, hogy a
feltételek együttes teljesítése (adott évben április vé-
géig eldönteni a gépkocsi megvásárlását, megtalálni
a tökéletes autót és azt a kereskedõt, aki megvárja a
döntést a támogatás elbírálásáról, és a támogatás
összegét beszámítja) nehéz, majdnem lehetetlen. Az
önkormányzatnál érdeklõdve azt tapasztaltam: saját
hatáskörben adnak engedményeket, s nem értelme-
zik szigorúan a jogszabály szövegét – így biztosítják,
hogy a támogatás elérhetõ legyen.

Felhasznált jogszabály:
164/1995 (XII. 27.) kormányrendelet

Budapest, 2004. augusztus 22.
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„Csak most jöttem rá: attól, hogy egy kapcsolat-
ban súlyos konfliktusok vannak, az még nem fel-
tétlenül rossz kapcsolat” – mondta nemrégiben
egy harmincas éveinek elején járó, értelmiségi nõ
páciensem. A felismerés látható elégedettséggel
töltötte el.

Egy negyvenes férfi pedig, némi lelkiismeret-fur-
dalás kíséretében kijelentette, hiába tanácsolják
neki, hogy éljen stresszmentesen, õ képtelen erre.

Talán kevesebben szenvednének szorongásos és
depressziós zavarban, ha a stressz elkerülésére tett
reménytelen kísérletek helyébe gyakrabban lépne
azok megoldása, a kapcsolatainkban jelentkezõ
konfliktusokat pedig nem látnánk annyira rémüle-
tesnek. Már csak azért sem, mert életünk során jó
néhány feszültséggel terhes szituációra lehet szá-
mítani.

Az alábbiakban ezekre a megjósolható stressz-
helyzetekre, a velük járó kapcsolati konfliktusokra
igyekszem felhívni az olvasó figyelmét. Abban bí-
zom, hogy amikor a saját életében felismeri és
megharcolja ezeket, ugyanolyan megkönnyebbü-
lést érez majd, mint az idézett hölgy.

Ha valaki pszichológiai segítséget kér nehézsé-
geinek megoldásához, a családi háttér nem hagy-
ható figyelmen kívül. Nemcsak az a kérdés, kik és
hogyan veszik körül az illetõt, mennyire támogató a
család, hanem az is, hol tart a közös életük.

A családterápiás szemlélet szerint ahogyan az
egyén egész élete folyamán változik, fejlõdik,

ugyanúgy a család sem egy statikus, merev rend-
szer. Különbözõ szakaszai vannak a fejlõdésnek:
ezek a családi életciklusok, amelyek a mégoly elté-
rõ családokban is mutatnak bizonyos közös jelleg-
zetességeket.

A család éppúgy átmegy a fejlõdés állomásain,
amint az egyén a csecsemõkorból a gyermek-, a
serdülõ-, majd a felnõttkorba lép. Ahogyan egyéni,
úgy családi életünk egymást követõ szakaszaiban is
különbözõek vagyunk kapcsolataink, függetlensé-
günk és felelõsségünk tekintetében. Ez a fejlõdési
folyamat sok-sok nehézséggel járhat és idõrõl idõ-
re próbára teszi az érintettek alkalmazkodóképes-
ségét. Nem véletlen, hogy a pszichológia az egyes
szakaszváltásokkal járó nehéz periódusokat termé-
szetes életkríziseknek vagy fejlõdési kríziseknek ne-
vezi (szemben az akcidentális, vagyis váratlanul lét-
rejött krízisekkel). Azért természetesek, mert szinte
törvényszerûen jelentkeznek – fel lehet készülni rá-
juk. Nem azért, mert a kapcsolat rossz, hanem azért,
mert a megváltozott élethelyzet megnövekedett
alkalmazkodást, új szempontok figyelembevételét
igényli. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy a fejlõdési
krízisek kialakulása akkor is valószínû, ha a család-
ban „semmi rendkívüli” nem történik, vagyis nem
hidegülnek el a szülõk, nem lesz drogos a gyerek,
nem hal meg közeli hozzátartozó és így tovább.

Ezeknek a természetes életkríziseknek az ismere-
te, tudatosítása számos elõnnyel kecsegtet. Nyil-
vánvalóvá teszi, hogy nem egyedi, hanem tipikus

Oláh Rita klinikai szakpszichológus, Uzsoki utcai Kórház, Neurológiai Osztály

Mindennapi feszültségeink, 
avagy: lehet-e stressz nélkül élni?

„Fejlõdésünk megakasztója a fájdalomfóbiánk” – írja Fritz Perls, aki szerint megélt 
fájdalmaink és leküzdött nehézségeink erõsítenek, teherbíróbbá 
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problémáról van szó, amely másokat is érint. Mivel
az egyes fejlõdési ciklusok meghatározott sorrend-
ben követik egymást, elég jól megjósolható, me-
lyek lesznek a következõ idõszak neuralgikus pont-
jai. Könnyebb megoldani egy konfliktust, ha az nem
ér teljesen váratlanul, hanem valamelyest felkészül-
hetünk rá.

A családi életciklusok közül az elsõ a szülõkrõl
való leválás, akár elköltözik valaki otthonról, akár
nem. Ebben a periódusban válik egy fiatalember
önállóvá, függetlenné, képessé a felelõsségvállalás-
ra, alkalmazkodásra. Egy szellemes definíció szerint
„akkor válik valaki felnõtté, ha elfogad valamit igaz-
nak, akkor is, ha azt a szülei mondták”. Azaz: már
nincs szüksége lázadásra, nem kell percenként de-
monstrálnia, hogy függetlenül gondolkodik, saját
értékrendje van és önálló életvitelre képes. Optimá-
lis esetben az önálló családalapításnak ez a pszi-
chológiai feltétele.

A második családi életciklus a házasságkötést kö-
vetõ idõszak. Gyakori tapasztalat, hogy a boldog,
szerelmes együttjárást követõen az együttélés kez-
deti nehézségei a kétségbeesésbe képesek sodorni
a fiatalokat. A közös élet során számos egymásba
fonódó gyakorlati és érzelmi kérdés merül fel, pél-
dául hogy miként alakul a munkamegosztás (ki
végzi el a házimunkát, ha mindketten dolgoznak?);
hogyan kell bánni a pénzzel; nem használja-e ezt fel
valamelyikük a házastárs fölötti hatalom vagy el-
lenõrzés eszközeként. Milyen egy jó feleség, milyen
egy jó férj – ki mit vár el a másiktól? Mennyire reáli-
sak az elvárások? Vajon lazultak-e a korábbi érzelmi
kötelékek, amelyek az együttélést zavarhatják?
Nem telefonál-e a feleség naponta tízszer a mamá-
jának, vagy az ifjú férj nem ugrik-e haza munkából
jövet, hogy behabzsolja a mamája süteményeit, mi-
közben a felesége közös vacsorát tervez? Mennyire
erõs a szülõi befolyás, képes-e kiállni a társ egy-egy
közös döntés mellett, akár a szülõk ellenében is?
Meg tudják-e oldani a konfliktusokat, nem válik-e
például a hálószoba az elégedetlenségek küzdõte-
révé? El tudják-e fogadni a különbözõségeket,
megtartható-e valamelyest a függetlenség is? A há-

zasság nem gyerekeknek, hanem felnõtteknek való.
Nem a szülõkhöz fûzõdõ kapcsolatok megromlását,
hanem az önként vállalt szövetség elsõdlegességét
jelenti.

A harmadik családi életciklus kezdetét az elsõ
gyermek megszületése jelzi. A fiatal pár hazaérke-
zik a kórházból, a baba bekerül a gyönyörû, új kis-
ágyba, a szülõk büszkén összemosolyognak. Min-
denki gratulál. Egy hét múlva a lakásban eluralko-
dik a káosz. Az ifjú anya fáradt, a munkából hazaté-
rõ apát vacsora helyett karikás szemû felesége és a
gyerekfürdetés feladata várja. A szülõszerepet még
csak tanulgató fiatalokat ellepik a csecsemõ táplá-
lása és ellátása körüli teendõk. Az anya szimbiózis-
ban él a gyerekkel, az apa a legjobb akarattal is mel-
lõzve érezheti magát, ráadásul ezt sokszor még ön-
magának is szégyelli bevallani. A gyermek fenekes-
tül forgatja fel a közös életet, és bármilyen örömte-
li is az érkezése, természetes életkrízist okoz.

A gyermeknevelés olyan küzdõtér, ahol alapvetõ
értékek, viszonyulásmódok kerülnek felszínre, na-
ponta kell színt vallani arról, ki hogyan fejez ki ér-
zelmeket, milyen értékeket, milyen módon szeretne
átadni, van-e szerepe az életében a vallásnak, szigo-
rú vagy engedékeny szülõ szeretne-e lenni stb. Ál-
talában nem az a kérdés, van-e különbség a házas-
pár tagjainak gondolkodásmódja, gyermeknevelés-
sel kapcsolatos elképzelései és gyakorlata között,
hanem az, hogyan tudnak együttmûködni a külön-
bözõségeik ellenére. Képesek-e a konfliktusaikat
kreatívan megoldani, vagy valamelyikük a háttérbe
húzódva kiszorul a gyermeknevelés színpadáról?

A negyedik családi életciklust a kamasz gyerek
jelenléte határozza meg.

Spock találó megfogalmazása szerint „azért ser-
dülnek tizenéves korban a gyerekeink, hogy legyen
idõnk megszeretni õket”. A kamasz érzelmeiben
szélsõséges, egyszer szeretõ, függõ gyermek, más-
kor lázadó, független felnõtt. Törekszik a leválásra,
az autonómiára, máskor érezhetõ a visszahúzódás
vágya a korábbi évek védettségébe és biztonságá-
ba. Esetenként dõl belõle a megvetés és kritika,
amitõl idõnként a legjobb szülõk is legyõzve érzik
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magukat. Van, aki eltöpreng a végigkínlódott éjsza-
kák, születésnapi gyerekinváziók vagy a végigunat-
kozott cirkuszlátogatások értelmén. „A kígyó fogá-
nál élesebb, ha hálátlan a gyermek” – mondja Lear
király. A szülõ feladata ebben az idõszakban az ér-
zelmi kötelék lazítása. El kell fogadnia, hogy a he-
lyébe egyre több helyzetben a kortársak lépnek.Tá-
mogatnia kell gyermeke önállósági törekvéseit.
Szabadabbra kell engednie és bíznia benne, hogy
már tud magára vigyázni. A legfontosabb, hogy a
konfliktusok ellenére a serdülõ mindig érezze a biz-
tonságos hátországot, ahová hazamehet, ha szük-
sége van rá, bármennyire függetlennek érzi is ma-
gát. A szülõknek úgy kell csökkenteniük az ellenõr-
zést, hogy a gyereket mégse hagyják magára.

Egyesek szerint a szülõk legfontosabb feladata a
túlélés – a kamaszkor legfõbb pozitívuma, hogy
egyszer véget ér. Mindeközben a szülõk gyakran a
negyvenes éveikben, „az emberélet útjának felén”
az életközép táján jelentkezõ átmenettel birkóz-
nak. Egyfajta számadás idõszaka ez a számukra. Mi
az, amit fel tudok mutatni, hová jutottam, mit sike-
rült megvalósítani az álmaimból, mi az, ami kima-
radt. Ha a mérleg negatív, az önmagában megter-
helõ, pláne, ha egy provokatív kamasz állandóan a
szülõ orra alá dörgöli saját kudarcait.

Az ötödik családi életciklust gyakran „üres fészek
szindrómának” nevezzük, mert legfõbb jellemzõje a
gyerekek kirepülése a családi fészekbõl. A szülõk új-
ra kettesben ülnek az asztalnál. Újra szemügyre ve-
szik egymást, és nem mindig tetszik, amit látnak.
A gyerekek kiröpülésével a szülõk valamelyest visz-
szanyerik a szabadságukat, újra több idejük van kö-
zös programokra, mégis gyakori a magányosság ér-
zése, a távolság nõ. Ilyenkor fokozott elvárásokkal
fordulhatnak egymás felé, felélesztve és felerõsítve
azokat a konfliktusokat, amelyeket a gyereknevelés
feladatai jó ideig elnyomtak. Mivel az otthonterem-
tés, a gyerekekkel kapcsolatos teendõk többnyire
nõi feladatok, ez az idõszak gyakran az anyákat vi-
seli meg jobban. A férfiak sok esetben úgy, mint ad-
dig, napjaikat továbbra is az otthonukon kívül, pél-
dául munkájukba feledkezve töltik.

A hatodik családi életciklus a nyugdíjaztatással
veszi kezdetét. A munkából való kikerülés – bár so-
kan nagyon várják – nem mindig hozza meg a várt
felszabadultságot. Sok férfi nem tud mit kezdeni a
hirtelen rászabadult rengeteg szabadidõvel, de
gyakran a nõknek is nehéz megszokni, hogy a koráb-
ban távol lévõ férjük állandóan jelen van. A nyugdí-
jazás sokszor nemcsak a jövedelmet, hanem az ön-
értékelést is csökkenti, különösen, ha ez fizikai le-
romlással is társul. Az egyensúly újrateremtésében
nagy a jelentõsége a korábbi szabadidõs tevékeny-
ségek felelevenítésének, amelyekre munka mellett
nem jutott idõ. Szerencsés esetben a baráti kapcso-
latok is az aktivitás megõrzését szolgálják. A nagy-
szülõi szerep – amennyiben önként vállalt feladat –
sokszor igen kellemes kárpótlás a szem alatti szar-
kalábakért. Egyes nézetek szerint „nagyszülõnek
lenni azért jó, mert az ember a gyerek szövetségese
lehet a közös ellenség, a szülõ ellen”. A nagyszülõ lu-
xusa: úgy szeretni az unokát, hogy a felelõsség nem
õt terheli.

A családi életciklusváltásokkal együtt járó fejlõ-
dési kríziseket fiziológiás stresszhelyzeteknek ne-
vezhetjük. Kialakulásuk szinte törvényszerû, a válto-
zások következményei. Létrejöttükért nem hibáz-
tatható egyik vagy másik családtag, sem a sorscsa-
pások. A változásokkal járó konfliktusok idõnként a
legharmonikusabb családok kedélyeit is felborzol-
ják. Ismeretük megkönnyítheti a megoldásukat, ami
ha sikerül, megerõsíti a kapcsolatot, és ellenállóbbá
teszi a kiszámíthatatlanul, váratlanul, sorscsapás-
ként támadó krízishelyzetekkel (halálesettel, beteg-
séggel, munkanélküliséggel stb.) szemben.

Talán érthetõ a bevezetõben idézett fiatal nõ elé-
gedettsége fontos felismerésével kapcsolatban.
Nem attól függ, jó-e egy kapcsolat, hogy elõfordul-
nak-e benne konfliktusok, krízisek, hanem attól,
hogy az érintettek mit kezdenek ezekkel. Az embe-
rek változnak, a kapcsolatok szintén, s ez önmagá-
ban létrehozhat átmeneti válságokat akkor is, ha
minden egyéb tényezõ optimális. Ezek után annak
a kérdésnek az eldöntését, létezik-e stresszmentes
élet, az olvasóra bízom.



Diéta 
Kérdés: Milyen diéta, illetve kiegészítõ táplálékok
ajánlatosak sclerosis multiplexben?

Válasz (dr. Rajda Cecília): Jelenleg nincs egyértel-
mû bizonyíték a diétával kapcsolatban sclerosis
multiplexben. Több kutatás irányult a gyermekkori
étkezési szokások, a magas telítetlen, állati eredetû
zsírok fogyasztása, a D-vitamin-hiányos étrend és a
betegség közötti összefüggés kimutatására. Ez idá-
ig nem született egységes álláspont. További vizs-
gálatok szükségesek.

Gyógyászati segédeszköz 
Kérdés: 41 évesen szeretném tudni, hogy milyen álla-
potban használhatok segédeszközt. Amikor jobban
voltam, azt tanácsolták, ne szokjak rá a botra.

Válasz (dr. Rajda Cecília): A segédeszköz használata
nem korhoz kötött. Akkor javasolt, ha csak tárgyakba
vagy társába kapaszkodva tud biztonsággal közleked-
ni, ha gyakran elesik. A mozgászavar eredhet izom-
gyengeségbõl, koordinációs zavarból (lásd ataxia)

vagy az alsó végtag ér-
zészavarából. Az ataxiát
sok beteg szégyenli,
elõfordul, hogy ittasnak
nézik emiatt az illetõt.
Amennyiben a mozgás-
zavara és a biztonságos
közlekedése megkíván-
ja, kezelõorvosával kon-
zultálva keressék meg a
megfelelõ segédesz-
közt. Emellett azonban
gyógytornával, koordi-
nációs gyakorlatokkal

is befolyásolhatja, javíthatja mozgásteljesítményét.
A jobb mozgású periódusokban pedig mellõzheti
használatát.

Méhcsípés 
Kérdés: Egy tévémûsorban azt láttam, hogy méhcsí-
péses terápiával is kezelik az SM-betegeket. Azt sze-
retném tudni, van-e ma Magyarországon olyan orvos,
kutató vagy természetgyógyász, aki ezzel foglalkozik?

Válasz (dr. Rajda Cecília): Nem tudok olyan intéz-
ményrõl vagy egyénrõl, aki a méhcsípéses eljárást
használná. A méhcsípéses terápiát egyelõre a
fatigue (azaz idült fáradtság) egyik alternatív keze-
lési módjaként tartják számon, egy szinten említik
az akupunktúrával, az akupresszúrával és a jógával.
Ezeket az alternatív terápiás eljárásokat rangsorban
megelõzik az életvezetési tanácsok, a gyógyszerek,
a gyógytorna és a gyógyászati segédeszközök. A méh
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Dr. Rajda Cecilia
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mérgét neurokémiai szempontból is vizsgálták
már, áttörõ siker nélkül. Szórványos eseteket olvas-
hatunk orosz és francia szerzõktõl, s egy francia
szerzõcsoport közöl egy olyan esettanulmányt,
amely a méhcsípéseket összefüggésbe hozza a
sclerosis multiplex kialakulásával. Mindenesetre
egyelõre kockázatosnak tartom ezt az eljárási mó-
dot, tekintettel arra, hogy a méhméreg ellen allergi-
ás reakció is kialakulhat. Ezenkívül, mint annyi más-
fajta eljárás kapcsán, errõl is kiderült, hogy magát a
betegséget nem gyógyítja meg, csak egyik tüneté-
nek enyhítésénél próbálkoztak meg vele.

Pánikbetegség 
Kérdés: Járásom bizonytalanná vált, fõleg az utcai
közlekedéstõl félek, de otthon is egész nap szorongok.
MR-felvételemen gócot találtak. Nem tudják meg-
mondani, hogy SM vagy pánikbetegség-e a diagnózi-
som? Érdemes pszichoterápiára járnom?

Válasz (dr. Mátyás Edit): Feltétlenül, hiszen nagyon
nehéz kétségek között, ingatag járással, bizonytalan
érzésekkel és gondolatokkal élni: beteg vagyok-e, il-

letve milyen természe-
tû (testi vagy lelki ere-
detû) betegségem
van. A pszichoterápia
segíthet biztos talajt
és kapaszkodókat ta-
lálni. Ez erõt és önbi-
zalmat ad, megerõsít,
magabiztossá tesz, és
kialakul egy egyen-
súly, amelynek során a
járás és a közlekedés is
biztonságossá válik.

Egyértelmû diagnózis 
Kérdés: Ha kimutatható az MR-felvételemen a góc,
az miért nem jelent egyértelmû diagnózist?

Válasz (dr. Mátyás Edit): Természetesen elkeserí-
tõ érzés, ha az orvos(tudomány) nem tud egyértel-
mû, megnyugtató választ adni a fennálló tünetekre.
Én ilyenkor azzal a – talán elsõ hallásra furcsa – ja-
vaslattal állok elõ: ha már nem sikerül könnyedén
megszüntetni a panaszokat, ismerjük meg az üze-
netüket. Sokszor egy ellenségünktõl tanulunk a
legtöbbet. Igaz, ez a tanulási folyamat fájdalmas, hi-
szen a betegség kegyetlenül õszinte üzenettel
szembesít minket. Viszont a munkánk eredménye
az lehet, hogy megértjük, feldolgozzuk a jelzést. És
ha ezt megtesszük, testünk talán már nem küldi to-
vább az üzenetét számunkra.

Dr. Mátyás Edit



Minden társadalom nyelvében, kultúrájában, mû-
vészetében, jogalkotásában és vallásában szerepe
van a szexualitásnak. A szexualitás mindenütt jelen-
való, univerzális, de mindenki különbözõ módon éli
meg. A szexualitásról szerzett egyéni tapasztalata-
ink születésünktõl halálunkig gyarapodnak, és
szüntelenül változnak. Bármely betegségnek, így a
sclerosis multiplexnek (SM) is komoly hatása van
szexuális fejlõdésünk folyamatára és megélésére.

Az SM-ben szenvedõk szexuális életének problé-
máiról és természetérõl eddig igen kevés és sem-
mitmondó vizsgálat készült. A vizsgálati minta
nagysága többnyire nem volt elég ahhoz, hogy ér-
tékelhetõ, használható eredmények szülessenek.
A legtöbb vizsgálat nélkülözte az egészséges sze-
mélyekbõl álló kontrollcsoportot is, illetve a vizsgá-
lati minta nem reprezentálta megfelelõen az SM-es
betegeket mint egységes populációt. Az esetek
többségében a vizsgálati protokoll, vagyis a vizsgá-
lat szempontjai szintén nem voltak megfelelõek. Az
eddigi vizsgálatok legfõbb gyengéje mégis az,
hogy szinte kizárólag férfiak bevonásával készül-
tek, és mindenekelõtt az erektilis diszfunkció tanul-
mányozásával és kezelésével foglalkoztak.

A szexuális diszfunkció felmerülésének
gyakorisága és jellege nõknél
Az a néhány epidemiológiai vizsgálat, amely SM-
ben szenvedõ nõk bevonásával készült, a szexuális
problémák, illetve gyakoriságuk széles palettáját
öleli fel. A vizsgálatban részt vevõ nõk legalább 50
százaléka jelzett valamilyen kedvezõtlen változást
szexuális életében. A leggyakoribb panaszok: gyen-
geség, csökkent libidó, a nemi szervek érzékelésé-
nek zavara, hüvelyszárazság, orgazmusképtelenség.
A legtöbb vizsgálat összefüggést talált a rokkant-
ság általános foka és a szexuális élet zavarának
mértéke között. Egy nemrégiben végzett, módszer-
tani szempontból elfogadhatónak minõsített vizs-
gálatban a részt vevõ nõk megközelítõleg 80 száza-
léka jelzett legalább egyfajta szexuális problémát,
54 százalékuk azonban ezt nem tartotta zavarónak.

A szexuális diszfunkció felmerülésének
gyakorisága és jellege férfiaknál
Akárcsak a nõknél, a férfiak tünetei is széles skálán
mozogtak a szexuális diszfunkció prevalenciájának
vizsgálatakor. Ez valószínûleg ismét a módszertani
hibákra vezethetõ vissza. Az SM-es férfiak körében
25:75 százalékos aránnyal a leggyakoribb panasz az
erekció elérése, illetve fenntartása volt. Ezek a meg-
figyelések már csak azért is említésre érdemesek,
mert a 40 éves korú egészséges férfilakosságnál ez
a panasz 15 százalékban, a 65 éven felülieknél 25
százalékban fordul elõ. Az SM-függõ erektilis disz-
funkció vizsgálatainak összevont eredménye azt
sugallja, hogy a betegségnek fizikális és pszi-
chogén (érzelmi) hatása egyaránt van.
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Sclerosis multiplex és szexualitás
A szexualitás szerves része életünknek. Átitatja sejtjeinket, szöveteinket, szerveinket, befolyásolja

immunrendszerünket, agymûködésünket, szellemi fejlõdésünket. A szexualitás éntudatunkra,
személyiségünkre, interperszonális kapcsolatainkra, sõt, életünk hosszára is kihat.
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Az erekciós problémák mellett több vizsgálat muta-
tott ki a genitáliák területén csökkent fokú érzékenysé-
get, gyengeséget, ejakulációs nehézségeket, az érdek-
lõdés hiányát, a nemi izgalom alábbhagyását. A mód-
szertani szempontból mindmáig legjobbnak tartott és
legátfogóbb vizsgálat szerint a beteg férfiak mindösz-
sze 35 százaléka számolt be megfelelõ nemi életrõl.
Sokan jelezték több nehézség együttes meglétét. Ez a
vizsgálat állapította meg azt is, hogy a szexuális prob-
lémákkal küszködõ férfiak többsége úgy gondolja, ál-
lapotának számottevõ kihatása van párkapcsolatára.

Elsõdleges, másodlagos és harmadlagos
szexuális diszfunkció
Az SM szexualitást hátrányosan érintõ következmé-
nyeit három csoportba sorolják be: elsõdleges, má-
sodlagos és harmadlagos diszfunkióról beszélnek.

Az elsõdleges szexuális diszfunkció a szexuális éle-
tet közvetlenül befolyásoló neurológiai elváltozá-
sok következménye. Mind férfiaknál, mind nõknél a
leggyakoribb panasz a szexuális érdeklõdés ha-
nyatlása vagy teljes megszûnése, a genitáliák érzé-
kenységének romlása vagy kifejezetten kellemet-
len érzés megjelenése és az orgazmus jellegének,
erõteljességének csökkenése. A férfiak az erekció

hiányáról vagy fenntartásának nehézségérõl szá-
molnak be, ritkább vagy teljesen elmaradó és csök-
kenõ erejû ejakulációval. A nõk részleges vagy tel-
jes hüvelyszárazságról panaszkodnak.

A másodlagos szexuális diszfunkciót az SM általá-
nos tünetei, a hólyag- és bélproblémák, az általános
gyengeség, spaszticitás, izomgyengeség, a kéz vagy a
test remegése, a figyelem és a koncentráció zavara és
a nem genitális érzékszervi változások okozzák.

A harmadlagos szexuális diszfunkció annak a
rokkantsággal asszociált pszichoszociális és kultu-
rális beállítottságnak a következménye, amely szá-
mottevõen befolyásolhatja a beteg szexualitással
kapcsolatos érzéseit, tapasztalatait. Sokan például
nem képesek elhinni, hogy rokkantságuk ellenére
teljes értékû szexuális életet élhetnek. Az önbecsü-
lés romlása, a saját testrõl alkotott kép megválto-
zása, a depresszió, a hangulatváltozás mind zava-
rólag hathatnak az intim kapcsolatra, a szexualitás-
ra. A pár egyik tagjának szerepváltozása (az egyik a
másik ápolójává is válik) komoly megpróbáltatást
jelent a kapcsolatra nézve. A munkahelyen elõadó-
dó nehézségeket, a családi otthonban betöltött
szerep megváltozását érzelmileg nem könnyû elfo-
gadni, s ez átmenetileg a szexuális magatartást is
befolyásolhatja. A betegség okozta új helyzetnek
való megfelelési kényszer sokszor megnehezíti,
hogy a párok bizalmasan beszéljenek egymással
megváltozott szexuális igényeikrõl, arról, hogy a
betegség ellenére hogyan tehetnék örömtelivé in-
tim együttléteiket.

(A következõ rész központi témája 
az elsõdleges szexuális diszfunkció lesz.)

Fordította: Vermes Viktória



Sárga Liliom
Nemzeti Színház
Rendezte: Mohácsi János. Szereplõk: Hevér Gábor, Kaszás
Attila, Mertz Tibor, Kulka János, Schell Judit
Ezzel az elõadással Kaposvár költözik Budapestre. Mo-
hácsi János – minden bizonnyal egyik legkülönösebb,
legegyénibb, legkevésbé besorolható rendezõnk – ma-
gával hozza a Nemzetibe ked-
ves színészeit és zenészeit,
hogy egy váratlan (az õ eseté-
ben tehát: szokásos) fordulat-
tal egy népszínmûvet állítson
színpadra. Bíró Lajos darab-
ját természetesen alaposan
átírja, és lehetetlen alcím-
mel látta el: „Ködben égõ
bánat három zenés rész-
ben” – áll a színlapon. Ment-
ségére szóljon, hogy már az
eredeti mû is merész átírás
eredménye. A szerzõ saját kisregényét, a Szolgák or-
szágát igazította színpadra, és ennek során a szomorú
történet és annak vadromantikusan szörnyû vége
happy enddel megkoronázott vidám, könnyed darab-
bá változott.Mohácsi János rendezõ tavalyi,kaposvári –
hasonló mûfajú – elõadása, a Csak egy szög csodálatos
élmény volt.És egyben hangos és játékos és nagyon te-
átrális; olyan, amelyben minden mondatnak legalább
két értelme van,minden tett megmutatja saját abszurd
tükörképét is.Olyan,amelyben leleplezõdnek a hétköz-
napi hazugságok, az elcsépelt mondatok, az unalmas
gondolatok. A Csak egy szög „sorsra érdemes embe-

rek”-rõl szólt. Ilyenek pedig sokan vannak. Mohácsi azt
ígéri, feltámasztja a népszínmû elfelejtett mûfaját; de
biztosak lehetünk benne,hogy ha rajta múlik,ami feltá-
madt, az egészen más lesz, mint ami egykor volt.

Pisti a vérzivatarban
Vígszínház
Rendezte: Marton László. Szereplõk: Gálffi László, Lukács
Sándor, Harkányi Endre, Gyuriska János
A Pisti a vérzivatarban hosszú és stílszerûen groteszk
fordulatokban bõvelkedõ története ezer szállal kapcso-
lódik a Vígszínházhoz.1969-ben,a darab elsõ változatá-
nak megjelenésekor még Latinovitsnak szánták a fõ-
szerepet (bármilyen nehéz is ezt most elképzelni); mire
'79-ben, jó néhány kompromisszum és átírás után szín-
padra került a mû,Tordy Géza és Garas Dezsõ vitte a prí-
met. Várkonyi Zoltán rendezõ a próbák közben került
kórházba, és kénytelen volt továbbadni a stafétabotot
ifjú tanítványának, Marton Lászlónak. Marton – nyilat-
kozatai szerint – csupán megvalósította haldokló mes-
tere félbemaradt szándékait. Azóta nagyot változott a
világ, de a magyar Jedermann botladozásai aktuálisak
maradtak. A groteszkre még mindig nagy szükség van:
Örkény humora épp annyira érvényes (és fájdalmas),
mint huszonöt évvel ezelõtt. Igazi színházi esemény,
hogy a huszonötödik évfordulón Marton újrarendezi
ezt a fordított Ember tragédiáját, melyben a fõhõs leg-
alább annyi keserv után találkozik az irracionális re-
ménnyel,mint Ádám.Ott az úr hangja hozza a biztatást.
Itt egy bizonyos dr. Varsányiné apróhirdetése az atom-
háború utáni,elnéptelenedett Budapesten:„Hozott sza-
lonnával egérirtást vállalok.”
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Kulturális ajánló
Ahány színház, annyi szokás: egyelõre még csak találgathatjuk, melyik elõadásból lesz 

a kezdõdõ színházi évadban igazi fontos, kulturális esemény, mirõl beszélnek, mit dicsérnek 
vagy szidnak annyian, hogy feltétlenül meg kell majd néznünk. Az alábbi válogatás a sikerre 

legesélyesebb darabokat mutatja be – de persze a színházban éppen az a jó, hogy sosem lehet 
elõre tudni, mi okoz váratlan meglepetést.
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Casanova Nuova
Kecskeméti Katona József Színház
Rendezte: Ács János. Szereplõk: Alföldi Róbert,
Balogh Erika, Balázsovits Edit, Király Attila
Az elõadás író-rendezõje a legnagyobb legendával ren-
delkezõ magyar színház (a kaposvári) egyik legnagyobb
legendával rendelkezõ személyisége. Ács János ezúttal
nemcsak a próbákat irányítja: õ is írta a darabot, amely-
nek fõszereplõje Casanova. Ám a direktor szándékai sze-
rint a közönség ezúttal Casanova új arcát ismerheti meg:
nem a köztudatban élõ híres szeretõt, a hazárd nõcsá-
bászt és kalandort, hanem egy ennél jóval összetettebb
és izgalmasabb férfialakot.Õ az érett reneszánsz szülötte,
azé a koré, amely igazán
kedvezett a különleges
egyéniségeknek. A da-
rab Casanova Naplója
alapján, mûvelõdés-, öl-
tözködés-, sõt orvostör-
téneti szakmunkák fel-
használásával készült:
igazi idõutazást ígér az
akkori Európába. A rendezõ így ír darabjáról:„Az a cél ve-
zetett, hogy egy Fõhõs – nemcsak a darab, de az akkori
Európa egy fõhõse – életén keresztül bemutassak egy
különös, vad, nyugtalan, önmagát keresõ, szélsõséges
gondolatok által vezérelt világot, mely idõbeli távolsága
ellenére nagyon is közel áll a mi – hasonlóan a saját iden-
titását kutató – látomásos életünkhöz.”

Feketeország
Krétakör Színház a  Millenárison
Rendezte: Schilling Árpád. Szereplõk: Csákányi Eszter,
Gyabronka József, Mucsi Zoltán, Rába Roland
A talán legtöbbet turnézó, külföldön legtöbbet szereplõ
színházi társulatunk nem elõször vág neki annak, hogy
egyéni sorsok és jellemek bemutatása helyett közvetle-
nül arról beszéljen,ami mindannyiunkat körülvesz:a mai
Magyarország hétköznapjairól. A Krétakör a Fõvárosi
Nagycirkuszban sokáig és nagy sikerrel játszotta a
Hazámhazám címû produkcióját. Új bemutatójuk, a
Feketeország (címét Babits versébõl kölcsönözték) eh-
hez lesz hasonló: szkeccsekben, apró, részben rögtön-

zött jelenetekben reagálnak a napi hírekre. Nem politi-
kai kabaré ez, de ahhoz nagyon hasonló: a nevetés, az
ének, a látványos show-elemek bõven szerepet kapnak,
ám – ahogy a cím is sugallja – az összkép nem túl opti-
mista. Az alapanyagot azok a megrendelhetõ SMS-
üzenetek szolgáltatják, amelyek 160 karakterben fogal-
mazzák meg a napi érdekességeket. A hírekre készült je-
lenetekbõl, a színészek ötleteibõl készült az elõadás
nagy része, ezt egészítik ki a társulat állandó szerzõjé-
nek, Tasnádi Istvánnak szürreális monológjai. A Hazám-
hazám 2002-ben botrányt okozott és sok elismerést ka-
pott. Feltételezhetjük, hogy a folytatás sem lesz kevésbé
provokatív: márpedig ez az egyik legszebb színházi
erény.

Még, még, még ...
De mindez természetesen csak a kezdet: az ország szín-
házai az idei évadban is rohamra indulnak a nézõk ke-
gyeiért. A Vígszínház, az Operettszínház és az Operaház
közös Shakespeare-bérletet kínál. Aki ezt megvásárolja,
az egyszerre kapja Seregi László Makrancos Kata-balett-
jét, a Rómeó és Júlia musicalt és a Vígszínházban szín-
padra állított Sok hûhó semmiért elõadást, amelyet
Eszenyi Enikõ rendez, a fõszerepet pedig a színház két if-
jú titánja, Pindroch Csaba és Csõre Gábor alakítja. A Ma-
dách Színház is meglepetéssel készül:október végétõl, ti-
zenhárom éves szünet után újra a közönség elé lép Pau-
dits Béla. Természetesen énekelni fog, és természetesen
kedvenc dalaiból, slágereibõl, kupléiból válogat. A buda-
pesti színházrajongók biztosan örömmel nyugtázzák,
hogy egy új teátrum is nyílik a fõvárosban. A Belvárosi
Színház az egykori Broadway mozi (a régi Filmmúzeum)
felújított épületében fog mûködni: elsõsorban zenés
produkciókkal készül, de nem lesz saját társulata, vendé-
geket hív majd az országból és a világból. A Madách Ka-
marából önálló Örkény Színházzá alakult társulat nagy
fába vágja a fejszéjét: a Mácsai Pál rendezésében újrafor-
dított Csehov-darabot, a Sirályt mutatják be Kerekes Éva,
Czukor Balázs és Végvári Tamás fõszereplésével. A Bárka
színházban a gyerekeké a fõszerep. A nagy sikerû Pál ut-
cai fiúk után Vidovszky György A legyek urát rendezte
meg kamasz szereplõkkel, sok munkával, szívszorítóan jó
eredménnyel.



Az immunrendszer optimális mûködésének szem-
pontjából az a legjobb, ha minél változatosabb és
kiegyensúlyozottabb étrendet alakítunk ki. Vannak
olyan ételek, amelyek kifejezetten erõsítik a szerve-
zet ellenálló képességét. Az ételeinkben megtalál-
ható zsírok és szénhidrátok az energiát szolgáltat-
ják a szervezet számára, míg a fehérjék a test építõ-
köveit, az aminosavakat biztosítják. A fent említett
három tápanyag mellett megfelelõ vitamin- és ás-
ványianyag-bevitelt is biztosítani kell. A beteg
szempontjából lényeges lenne a változatosan ösz-
szeállított étrend, a naponta megközelítõen azonos
idõben történõ, rendszeres étkezés. Ügyelni kell a
megfelelõ energiabevitelre és arra, hogy a testsúly
ne változzon. Mindezek alapja a megfelelõ nyers-
anyag-válogatás. Ebbõl a szempontból az élelmi-
szereket öt csoportba sorolhatjuk.

Különféle élelmiszerek 
A húsok, húskészítmények közül javasolt a szárnya-
sok (csirke, pulyka) húsát (természetesen bõr nél-
kül), a sertés sovány részét (comb, karaj), illetve fia-

tal állatok húsát fogyasztani. A tej és tejtermékek
közül a savanyított tejtermékek fogyasztása (kefir,
joghurt), a sovány sajtok (Óvári), a sovány túró (ba-
konyi zsírszegény), illetve, ha nem okoz problémát,
a tej és tejes italok fogyasztása ajánlott. A kenyerek,
péksütemények közül az enyhén magvas, kicsit ma-
gasabb rosttartalmú termékeket kellene elõnyben
részesíteni. A vajas, krémes sütemények nem aján-
lottak, persze nem azt jelenti, hogy tilos, de ügyelni
kell a mértékre.

A zöldségek (burgonya, cukkini, sárgarépa, karfi-
ol stb.), gyümölcsök korlátlan mennyiségben fo-
gyaszthatók. Vitaminban, ásványi anyagban gazda-
gok, s ez védi szervezetünket a betegségekkel
szemben

Hetente 2-3 db tojás felhasználható ételkészítés-
re. Idõnként önálló ételként is beépíthetjük az ét-
rendbe, de zsírszegény konyhatechnológiát alkal-
mazva (például tükörtojás teflonedényben elkészít-
ve). A mogyorófélék és az olajos magvak, gabona-
magvak (rozs, búza, zab, hajdina) gazdagok az ideg-
rendszer megfelelõ mûködéséhez fontos magnézi-
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Bakosné Kopasz Szilvia

Étkezési ajánlások sclerosis multiplexben
Bár a szakirodalom kevés szót ejt a diétáról, mégis lényeges, hogy az SM-beteg megfelelõ figyelmet

fordítson étrendjének összeállítására. Mindenképpen ajánlott figyelembe venni az egészséges táplál-
kozás alapelveit. Mivel az alapbetegséghez társulhatnak, illetve annak következményeként kialakulhat-
nak szövõdmények, társbetegségek, így a panaszoknak megfelelõ diéta tartása mindenképpen fontos.

Mindig figyelembe kell venni a beteg aktuális egészségi állapotát.
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umban, B-vitaminban. Meg kell azért említeni, hogy
magas energiatartalommal rendelkeznek, ezért bi-
zonyos esetekben mennyiségüket korlátozni kell.
Fontos a megfelelõ rostbevitel is. A rostbevitelre
zöldségfélék, gyümölcsök, teljes kiõrlésû gabonafé-
lék fogyasztása javasolt. A megfelelõ rostbevitellel
és folyadék fogyasztásával a székrekedés is meg-
elõzhetõ. Igen jó hatású a zabkorpa és a búzakorpa.
Nagyon fontos a megfelelõ folyadékbevitel, mert
enélkül a magas rostbevitel is székrekedést okoz-
hat. A napi javasolt folyadékbevitel 2 liter. Ez lehet

szénsavmentes ásványvíz, csapvíz, különbözõ teák,
gyümölcslevek.

Amit a zsíradékról tudni kell
A zsírokról kicsit bõvebben. Háromfajta zsírsav van:
telített zsírsav, egyszeresen, valamint többszörösen
telítetlen zsírsav. A telített zsírsavakat tartalmazó
zsírokat (sertészsír és az ezt tartalmazó élelmisze-
rek, pl. szalonna) nem javasolt fogyasztani. A több-
szörösen telítetlen zsírsavaknak két típusa ismert:
az ómega-3 és az ómega-6 zsírsav. Az ómega-6 zsír-
sav a linolsav, amely a napraforgó- és a kukorica-
olajban található. Az ómega-3 zsírsavak a linolén-
sav, az eikozapentaénsav (EPA) és a dokozahexaén-
sav (DHA). Linolénsavat bizonyos növényi magvak
(lenmag-, szójaolaj) is nagy mennyiségben tartal-
maznak, míg EPA-t és DHA-t a tengeri, illetve folya-
mi halak. Az ómega-3 zsírsavak élettani szerepe
igen sokrétû. Egyes tanulmányok kiemelik a telítet-
len zsírsavak szerepét. Linol-, illetve linolénsavak al-
kalmazásával a rohamok súlyosságát, tartósságát
mérsékelni tudták, s a betegségben ha nem is je-
lentõs, de enyhe javulást el lehetett érni. A tanul-

mányok szerzõi szerint ezek a zsírsavak a meg-
növekedett szükséglet – például sejtkárosodások
vagy a javítómechanizmusok nagyobb zsírfogyasz-
tása – miatt jutnak nagyobb szerephez. Ezek köny-
nyebben beépíthetõk, lassabban oxidálódnak és
gyorsabban pótolják a hiányt. Hatásuk egy azonna-
li prosztaglandin-szintézis és membránstruktúra
hosszabb távú megváltozása. A membrán legfonto-
sabb alkotórészeit képezõ foszfolipidek zsírsavösz-
szetevõinek megváltozása révén változás áll be a
plazmamembrán, valamint az idegszövet mûködé-

sében. Javasolt tehát hetente legalább egyszer ha-
lat fogyasztani.

Nyersen, vagy fõve?
Egyesek a nyerskoszt fogyasztását javasolják és tiltják
az ipari feldolgozással készült élelmiszereket. A nyers
zöldségekkel, gyümölcsökkel valóban nagy meny-
nyiségû vitamint és ásványi anyagot juttatunk a
szervezetbe, az egyoldalú táplálkozás azonban
másfajta hiánytünetekhez vezethet. Ezért olyan ét-
rendet kell kialakítani, amely megfelelõ arányban
mind az öt élelmiszercsoportot tartalmazza. A meg-
felelõ nyersanyag-válogatás mellett fontos a meg-
felelõ konyhatechnológia megválasztása. Az étele-
ket zsírszegényen kell elkészíteni. Jól alkalmazható
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a teflonedény, a cserépedény, a sütõzacskó. Ezek-
ben minimális zsiradékfelhasználással, párolással,
sütéssel tudjuk elkészíteni ételeinket.

Szteroidkezelés esetén 
A betegség gyógyszeres kezelése során elõfordul-
hat, hogy nagyobb mennyiségû szteroid adása vá-
lik szükségessé. Ennek következményeképpen át-
meneti vércukorszint-emelkedéssel lehet számolni.
Ebben az esetben szintén fontossá válhat a megfe-
lelõ diéta alkalmazása. Ügyelni kell a megfelelõ
energia- és szénhidrátbevitelre.

Alapvetõen meghatározóak a vércukorértékek.
Célszerû a napi 5-6-szori étkezés – ha lehet, azonos
idõben. Ki kell iktatni az étrendbõl a cukrokat, illet-
ve minden olyan élelmiszert, amely annak felhasz-
nálásával készült. Helyettük a mesterséges édesítõ-
szerek széles skálája használható. Csökkentsük a
tésztafélék, a rizs és a burgonya mennyiségét. Van-
nak olyan zöldség, illetve gyümölcsfélék, amelyek
szintén magas szénhidráttartalommal rendelkez-
nek (pl. a zöldborsó, a szárazhüvelyesek, a szõlõ, a
banán). Ezeket nem, vagy csak ritkán javasolt fo-
gyasztani.

Nyelési nehézség 
Kísérõ tünete lehet az SM-nek a nyelési nehézség is.
Elõfordul, hogy a beteg folyadékot nem, de pépes
ételt igen, illetve kissé érdes falatokat le tud nyelni.
A hideg ételek stimulálják az izmokat, így segítik ki-
váltani a nyelési reflexet. A savanyú ízek is stimulá-
lóan hatnak az izmokra és a nyelési reflexre. Fontos,
hogy az ételek puhák legyenek és ne essenek szét
vagy morzsálódjanak a szájban (mint a kétszersült
vagy a száraz sütemények). Fogyaszthatók külön-
bözõ ízesített zselék, aszpikos készítmények, gyü-
mölcsjoghurtok, túrókrémek, zöldség- és gyü-
mölcspürék, húspépek. Késõbb, amikor a nyelési
funkció már visszaállt, adhatók kenyérszeletek héj
nélkül, puhára fõtt húsok, zöldségek, gyümölcsök,
lágy tojás, túró. Ezután pedig vissza lehet térni a
megszokott étrendhez, persze az egészséges táp-
lálkozás keretein belül.

Joghurtos csirkemell
Elkészítési idõ: pácolás+15 perc

Hozzávalók:
2 csirkemell
2 dl joghurt
2 fokhagymagerezd
só
õrölt bors
1 mokkáskanál gyömbérpor
1 mokkáskanál pirospaprika
1 késhegynyi kurkuma

A csirkemellet kicsontozzuk, lebõrözzük, s az
így kapott 4 húsdarabot megmossuk, majd pa-
pírtörölközõvel megszárítjuk.

A joghurtot
megsózzuk és
összekeverjük a
fûszerekkel meg
a zúzott fokhagy-
mával.

A csirkemelle-
ket beleforgatjuk
és letakarva, egy
éjszakán át a hû-
tõszek rényben

pácolódni hagyjuk. Tûzálló tálra fektetjük, le-
fedjük, és mikrohullámú sütõben 750 wattal 10
percig pároljuk. Ha ennyi idõ alatt nem puhul-
na meg, 2-3 percre még visszatesszük.

Természetesen a pácolt csirkemelleket kevés
zsiradékon – 2 szelet húshoz kb. 1 kanál olajat,
vagy margarint használjunk – is kisüthetjük, így
azonban egy kicsit kalóriadúsabb lesz az étel.

Ebben az esetben elõször fedõ alatt párol-
juk, amíg megpuhul, ha szükséges, öntsünk rá
egy kis vizet, majd a fedõt levéve, mindkét ol-
dalát pirítsuk meg. Köretként párolt rizs adha-
tunk mellé.


