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ÚJ ÉVSZAK – ÚJ ÜZENET, ráadásul sokak szerint a
legszebb, legreményteljesebb évszaké. Már si-

mogat a nap melege, de még messze van a nyári, to-
lakodó hõség. Ez a napsütés felfrissít, erõt és derût ad,
szebbé festi a hétköznapok megszokott dolgait is.
Mintha minden könnyebben menne, s ez még inkább
igaz a sclerosis multiplexszel együtt élõknél, akik szá-
mára a jeges járdák kockázata, a korai sötét és a zord
idõjárás csak akadályt, bezárkózást jelent. A tavasz
egyben a kimozdulás, a találkozások, az új élmények
idõszaka is.

Mint ígértük, az új évszak beköszöntével ismét je-
lentkezünk, ezúttal a második, tavaszi SMs üzenetben
köszöntjük Önöket. Elsõként szeretnénk megköszön-
ni a sok kedves, biztató „válaszüzenetet”, pozitív
visszajelzést, amellyel lapunkat fogadták. Külön örül-
tünk annak, hogy kérdéseket is küldtek, így igazolva
láttuk, hogy bizony szükség van ránk. Néhány közér-

dekû kérdést és választ a mostani számban is megje-
lentetünk.

Ezúttal a Dél-pesti Jahn Ferenc Kórház SM centru-
mában beszélgettünk orvosokkal és betegekkel,
pszichológusunk pedig a betegség felvállalásának
nehéz feladatához próbál segítséget adni. Folytat-
juk meditációs sorozatunkat és természetesen tava-
szi kulturális ajánlóval is szolgálunk. Örömmel tu-
datjuk, hogy az orvos-szakmai és pszichológiai jelle-
gû kérdéseken túl ezután a jogi természetû problé-
mákra is igyekszünk gyógyírt találni dr. Eperjes Olga
segítségével. Az aktuális témák között összefoglalót
olvashatnak a mozgáskorlátozottak új parkolási en-
gedélyérõl.

Reméljük, mindannyian találnak hasznos és érde-
kes olvasnivalót, mi pedig továbbra is várjuk levelei-
ket, kérdéseiket, üdvözlettel:

Grenitzer Judit szerkesztõ

3

IMPRESSZUM
Alapító, kiadó: Weborvos Kft., 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 66.
Telefon: 450-1732 • fax: 450-1733 • e-mail: smsuzenet@weborvos.hu 

Nyomdai elôkészítés: Netpress Bt. • Nyomdai  munkálatok: MFK Bt., 1056 Budapest, Váci utca 46.
Megjelenik 2000 példányban.

Tisztelt Olvasó!

Címlapképünk: Kis kócsag (Egretta garzetta)

Kis termetû, tollazata vakító fehér.Tarkójáról két-három hosszú, fehér
dísztoll nyúlik hátra. Hátán a foszlott, csipkeszerû dísztollak valamivel
túlérnek a testén, végük felfelé hajlik. Karcsú csõre fekete, a csõrtõ
kékes. Szeme világossárga; lába fekete, lábujjai élénksárgák. A kis
kócsag behúzott nyakkal és nyújtott lábbal repül. Mocsarak, ártéri
erdõk, ingoványos rétek lakója. Sekély vízben keresi táplálékát.
Fészkét magas fákra, bokrokra építi, Magyarország nagyobb
folyóárterein, mocsaraiban rendszeresen fészkel. Vonuló faj.

A címlapfotót Kronavetter Tamás készítette.



– Az orvostudományon belül miért éppen ezt a szak-
területet választották?
R. Cs.: – Én a kiváló okta-
tói tehetséggel megál-
dott Csanda Endre pro-
fesszor csoportjába jár-
tam, és ez döntötte el
esetemben azt, hogy a
neurológiát választom.
Mindig vonzott a kuta-
tás, és ezzel a választás-
sal úgy éreztem, össze-
köthetem az elméletet a
gyakorlattal. A neuroló-
gia olyan terület, ahol a
mindennapi gyakorlatban megszerzett tapasztalatok
és a tudományos munka összefonódik. Ismert tény a
sclerosis multiplex gyógyíthatatlansága, de a rendelke-
zésünkre álló korszerû gyógyszerekkel mégis szép
eredményeket tudunk elérni a betegség tüneteinek
enyhítésében. Ennek figyelemmel kísérése, újabb
elõnyös hatások kiszûrése, a betegek folyamatos köve-
tése mind-mind egyenértékû a kutatómunkával, s köz-
ben mégis a betegágy mellett lehetek. 1994-ben tet-
tem le a neurológiai szakvizsgát.1998-ig a SOTE Neuro-
lógiai Klinikáján, azóta pedig a Jahn Ferenc Kórházban
dolgozom.

M. J.: – Én a Debreceni Orvostudományi Egyetemen vé-
geztem. A klinikumok közül a gyermekgyógyászat és a
neurológia érdekelt a leginkább. A döntés meghozata-
lában dr. Fekete Istvánnak, neurológiai gyakorlatve-
zetõmnek volt meghatározó szerepe. 1993-tól 1999-ig
dolgoztam a miskolci megyei kórház idegosztályán dr.
Sági Ilona osztályvezetõ fõorvosnõ mellett,s az õ sclero-
sis multiplexes betegek iránti elkötelezettsége indított
el engem ebbe az irányba. Tíz éve foglalkozom SM-es
betegekkel, 1997-ben tettem neurológiai szakvizsgát.

– Hány beteget kezelnek az osztályon?
R. Cs.: – 157 beteget gyógyítunk immunmoduláns sze-
rekkel, ötvenen vannak várólistán. Jelenleg 10-20 fris-
sen diagnosztizált páciensünk van. Az egymás közötti

betegmegosztás spon-
tán alakul, a betegek jól
fogadják a mi párosun-
kat, egymás helyettesí-
tését.
M. J.: – Igen, ez annál is
inkább fontos, mert én
babát várok, s úgy ter-
vezem, 1,5-2 évre ott-
hon maradok. Részben
Csilla, részben egy új
kolléganõ, dr. Szabó
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Vermes Viktória

Bemutatkozik a budapesti Jahn Ferenc kórház SM-centruma

Szembesülés és együttélés az SM-mel 
A pesterzsébeti Jahn Ferenc Kórháznak kitüntetett szerepe van az SM-centrumok között, mert egyúttal

otthont ad az Országos Neuroimmunológiai Centrumnak is. Dr. Komoly Sámuel, aki az osztály vezetõ
fõorvosa és egyben a centrum vezetõje, a tõle megszokott szerénységgel tájékoztat, hogy Budapesten

ez az osztály látja el a legtöbb sclerosis multiplexes beteget, s emellett országos szinten végzi a
gyógyszerellátás koordinálását. Kérdésünkre, hogy orvosi berkekben már köztudott, hamarosan

megválik az osztálytól, már pontos választ ad: Július 1-jétõl átveszi a Pécsi Orvostudományi Egyetem
Neurológiai Intézetének vezetését Prof. Czopf Józseftõl. A betegek rendszeres követését-gondozását,

Dr. Rózsa Csilla és Dr. Matolcsi Judit doktornõk végzik Jakab Gedeonné, Margó segítségével.

Dr. Rózsa Csilla

Dr. Matolcsi Judit



Györgyi fog helyettesíteni, különösen az új betegek ki-
vizsgálásánál.

– Jut-e a kezelõorvos e gyógyíthatatlannak ítélt
betegség kezelésében sikerélményhez?
R. Cs.: – Igen, feltétlenül. 1996 óta, amikor elér-
hetõvé vált az immunmoduláló szerekkel való
terápia, hosszú évekre garantálható az élet-
minõség javulása. Azt is nagy sikernek könyvel-
jük el, hogy a kezelés módja, vagyis a szúrás mi-
att még egyetlen betegünk sem hagyta abba a
kezelést. Ebben persze nagy szerepe van Jakab
Gedeonnénak, Margónak az SM-betegek gon-
dozónõvérének. Õ nagyon sokat segít a mun-
kánkban, egy-egy probléma felmerülésénél
csalhatatlanul tudja, mikor kell a betegnek az or-
vossal konzultálnia, s mikor õ az illetékes. Nagy
öröm az is, hogy a nõbetegek nagyobb bizalommal
mernek belevágni a családalapításba és a gyermekvál-
lalásba. 1996 óta négy egészséges baba született, s két
további, 2000 óta kezelt beteg tervezi azt, hogy gyer-
meket szül a jövõben.

– Nem kockázatos e betegség  mellett a gyermekvál-
lalás?
M.J.:– Ha pár éve már zajlik a betegség,és jóindulatúnak
mutatkozik, arra biztatjuk a fiatal nõket, hogy szüljenek.
A terhesség nem befolyásolja hátrányosan az SM lefolyá-
sát. Óvatosságból és kellõ tapasztalat hiányában a terhes
kismamáknál felfüggesztjük az immunmoduláns szerek
alkalmazását, melyet a szoptatás befejezése után azon-
nal folytathatnak.

– Hogyan telik el egy munkanap? 

R. Cs.: – Rohanósan. Igen nagy forgalmú az osztályunk.
100 ágyon a teljes XX, XXI, XXIII. és XVIII. kerületet látjuk
el, szakrendelési szinten pedig a XX. és a XXIII. kerület
betegeit gondozzuk.A közeli vidéki települések közül a
dabasi járás is hozzánk tartozik. Mindemellett osztá-
lyunkon mûködik az Országos Neuroimmunológiai
Centrum, melynek feladata az országos szintû gyógy-
szerkoordinálás.

– Jakab Gedeonné, Margó, az osztály SM-gondo-
zónõvére – „a szürke eminenciás” – így foglalja össze
gondozási elveit:

J. G.: – A legfontosabbnak azt
tartom, hogy minden beteget
vissza kell vezetni a normális
életbe. Igyekszem megfelelõ
életvezetési tanácsokkal ellátni
õket, s mindig rendelkezésükre
állok, ha kérdésük, családi vagy
munkahelyi természetû problé-
májuk van.

– Van-e valamilyen szervezeti
élet, klub az osztályon?
J. G.: – Igény ugyan van, de klub-
élet pénz hiányában nincs, pe-

dig elsõsorban a leszázalékoltaknak nagyon jó lenne.
Mindezek ellenére gyakran próbálok összehozni olyan
„párokat”, akik hasonló korúak és állapotúak. Az elmúlt
években sikerült szerveznem néhány emlékezetes ki-
rándulást Visegrádra, Pozsonyba és Ópusztaszerre.
Néhány alkalommal gyógytornászi elõadások is voltak,
sõt szombat délelõttönként szponzoráció keretében
uszodai vízitornán is részt vehettek, akiknek erre igé-
nyük volt. A betegek hálásak. Sokan járnak ide vidékrõl,
s legutóbb, mikor egyikük Dunaújvárosból a diplomá-
ját hozta megmutatni, nagyon meghatódtam.

– Mi történik azokkal a betegekkel, akik betegségük
elõrehaladása miatt (szekunder progresszív fázis) kies-
nek az immunmoduláns kezelésbõl?
– J .G.: Ez elsõsorban orvosi feladat. Legtöbbjüket, akik
elfogadják, átállítják egy másfajta hatásmechanizmusú
gyógyszeres kezelésre, mellyel az állapotromlás továb-
bi évekkel kitolható,illetve enyhíthetõ.E terápia mellék-
hatásai az immunmodulánsokhoz képest komolyab-
bak, mégis érdemes megpróbálkozni, hiszen egyelõre
nincs más alternatíva.
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Jakab Gedeonné



Puskás Szilvia 29 éves, házasságban él, most hét-
éves a kisfia.
– Hogyan derült ki a betegsége?
P. Sz.: – 2000 márciusában kerültem kórházba látás-
problémákkal. Az MRI-vizsgálat azonnal kimutatta a
betegségre utaló elváltozásokat. Férjem és a családja
lelket öntöttek belém, s mind a mai napig mellettem
állnak, mindenben segítenek. Háziorvosomnak, dr. Mó-
zer Katalinnak sokat köszönhetek. Õ volt az, aki Rózsa
doktornõhöz küldött, s az õ orvosi javaslatára már
2001. áprilisában meg-
kezdõdhetett a kezelé-
sem. Azóta egyetlen
shubom sem volt.

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

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

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

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

Sorstársak 
Két fiatal nõ. Mindketten elszántak, nem adják fel. Nemrég szembesültek betegségükkel.

A Jahn Ferenc Kórház SM-centrumában dolgozó szakemberek adnak nekik orvosi-életvezetési 
támogatást. Beszélnek félelmeikrõl, terveikrõl, és arról is, hogyan élik mindennapjaikat.

Az Országos Neuroimmunológiai Centrum a Jahn Ferenc Kórház
Neurológiai Osztályán mûködik dr. Komoly Sámuel vezetésével.
A Centrum munkájának adminisztratív teendõit Várszeginé Barta
Julika látja el, aki elmondta: a várólista július 1-jétõl megszûnik,
mivel a közelmúltban az ott lévõ betegek hozzájuthattak az
immunmoduláns terápiához. A továbbiakban az újonnan diag-
nosztizált SM beteg ezután a betegség elõrehaladása miatt már
kiesõ beteg helyére kerül. Relatív drop-out (kiesés) esetén 1-2
hónapot kell várni, ha a beteg kezelõorvosa egyetértésével mel-
lékhatás miatt szeretne gyógyszert váltani, s akár 6 hónapot is, ha
úgynevezett kényelmi okokból – vagyis a kevesebb szúrás miatt –
akar áttérni más szerre.A szoptatást befejezõ kismamák soron kívül
visszakapják azt a szert, mellyel terhességük elõtt kezelték õket.
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Horányi Orsolya 25 éves, titkárnõ
–Mikor szembesült betegségével?
H. O.: – 19 éves koromban tapasztaltam végtagzsibba-
dást, izommerevséget, melyek csak percekig tartottak,
de napjában többször is
megismétlõdtek. Egy év
múlva ismét jelentkez-
tek ezek a tünetek, ek-
kor végeztek MRI-t, és
gócokat is találtak, de
nem hozták összefüg-
gésbe panaszaimmal.
Magánéleti problémá-
im miatt kerültem kap-
csolatba Oláh Rita pszi-
chológussal, akinek tá-
mogatására mind akkor,
mind késõbb, betegsé-
gem biztos megállapítása-
kor is számíthattam. 21 évesen lett elõször látóideg-
gyulladásom, ami már egyértelmûen az SM-re utalt.
Elõször édesanyámmal közölték a diagnózist, akinek
nem volt ereje elmondani nekem. Családom hosszú
utánajárás eredményeként jutott el Matolcsi dok-
tornõhöz. Õ nevezte elõször nevén a betegségemet.
Rögtön „beugrott” a tolószék, mégis a doktornõ nyu-
godtsága engem is megnyugtatott. Még csak nem is
sírtam, s nem volt bennem semmi tagadás. 2001-ben
és 2002-ben is volt egy-egy shubom (mindkettõ látó-
ideg-gyulladás). 2002 márciusa óta kapom az immun-
moduláns kezelést, s azóta teljesen panaszmentes va-
gyok, és igyekszem nem túl sokat foglalkozni a beteg-
ségemmel. A mindennapos injekciózást be kellett
ugyan iktatnom napirendembe, de ezt összekapcso-
lom a párommal való kellemes esti beszélgetésekkel.
Oláh Rita révén csatlakozhattam az egyik elsõ csoport-
terápiás foglalkozássorozathoz, aminek nagyon sokat
köszönhetek.A csoporttagokkal mind a mai napig kap-
csolatban vagyunk.

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

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

Horányi Orsolya

Ha Ön is részt szeretne venni az „SMs-üzenet” szer-
kesztésében, örömmel jelentetjük meg saját élményeirõl
szóló cikkeit akár név nélkül is. Honoráriumképpen a rovat-
ban ismertetett könyvekbõl, CD-kbõl választhat egyet.
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SZÜKSÉGÜNK VAN képességeink és lehetõsé-
geink ismeretére, testi-lelki és társadalmi (szo-

ciális) valóságunkhoz való értõ igazodásra, és arra,
hogy tudatosan elkerüljük személyiségünk túlértéke-

lését éppúgy, mint lebecsülését. Tudnunk kell lelki
„görcseinkrõl” (komplexusainkról), amelyek a tudat-
talan háttérbõl felmerülve fokozzák szorongásainkat,
félelmeinket, tõlünk idegen világba kényszerítõ téves
eszméinket. A szakértõ asztrológus, grafológus, illet-
ve hiteles lelki vezetõ (lelkipásztor vagy pszicholó-
gus) sokat segíthet nekünk, de az önismeret munká-
ját magunknak kell elvégeznünk. A meditációban tu-
datosan szemléljük jellemzõ cselekedeteinket, érzel-
mi állapotunkat, gondolatainkat, vágyainkat. Bármi-
lyen kép, velünk történt esemény bukkan fel ben-
nünk, ne egészítsük ki õket számunkra kedvezõ mó-
don, és ne adjunk teret önvádunknak, mennyire
gyenge, ügyetlen stb. vagyok. Egyszerûen csak tud-
junk arról, milyenek is vagyunk valójában. Ezt a gyar-
ló, de sok szépre, nemes jóra vágyakozó önmagunkat
szeressük nagyon, megbocsátó szeretettel.

Elsõ, legfontosabb gyakorlatunk az aznap vagy a
héten velünk történt események szemlélése: kudar-
caink, sikereink és az ezekhez fûzõdõ belsõ viszonyu-
lásaink. Mindezek tudatosítását kényelmes ülõ hely-
zetben, a gondolatok elcsendesítése után kezdhetjük
el, a hangtalanul feltett kérdés után: ki vagyok, milyen
vagyok én jelenleg? Szükségünk van azonban a
fejlõdés iránti vágy adta bátorságunkra, némi kímé-

Böde István jógaoktató

Önismereti meditáció
Meditációs tanfolyamunk elsõ részében megismerkedhettünk a belsõ csend valóságának világá-
val: minden felismerésünk, lényeglátásunk csak elmemûködésünk „lehalkított” állapotában jöhet
létre. Folytassuk a befelé fordulás mûvészetének gyakorlását az önismereti meditációval, hiszen

önmagunk megismerése nélkül – ami jelen létünk végéig tarthat – nem élhetjük sikeresen és tel-
jességgel életünket.
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letlenségre; merjük „élesben látni” valódi ma-
gunkat. Hetek-hónapok elteltével már tud-
juk, milyen új, helyesebb, nemesebb szo-
kásokat vagy feladatokat, célkitûzése-
ket érdemes találnunk, végrehajta-
nunk. A sikerélmény érdekében
céljaink rövid távon, kis lépések-
kel legyenek megvalósítha-
tók. Vezethetünk naplót me-
ditációink tartalmáról, de ez
illetéktelenek kezébe nem
kerülhet. Minden kitárul-
kozás az érdemtelenek
számára gyengíti hajtó-
erõnket, és a kiszolgálta-
tottság elsorvaszt.

Másik meditációnk fõ-
ként akkor segíthet, ha
nincs kivel megbeszél-
nünk rejtettebb dolgain-
kat, de rendelkezünk egy-
fajta spirituális vággyal a
„felsõ vezetés iránt”, azaz a
felsõbbrendû énünkkel való
egységre. A szokásos elcsende-
sedés után – térdelésben vagy
kényelmes üléshelyzetben –
fohászkodjunk szívünkkel az
erõ, a szeretet, a ragyogás és
harmónia világa felé fejlõdési
vágyunk megvalósulásá-
hoz. Várakozzunk türelme-
sen… tenyerünket emel-
jük fel, a hívás és befoga-
dás rituáléja a megemelt
kartartás. A csendben
enyhén fokozódó izga-
lom, és mégis nyugalom-
mal teli békesség állapotá-
ban tegyük fel kérdésünket, akár
többet is. Például: milyen rossz szokásaim vannak,
amelyek fejlõdésemet akadályozzák? A környezetem
számára milyen bántó tulajdonságaim vannak? Miért

félek azoktól a helyzetektõl ennyire? Miben lehet-
nék sikeres, úgy, hogy erkölcsös is maradjak? Is-

mét várakozzunk… a tõlünk telhetõ legelfo-
gadóbb szeretettel várjunk a válaszra.

Az üzenet érkezhet halkan, tagoltan
– saját hangunkon, mintha mi be-

szélnénk magunkhoz, vagy érkez-
het a képzeletünkben megjele-

nített papírtekercsen, melyet,
ha kinyitunk, elolvashatjuk a
választ. Többnyire azonban
hirtelen felfokozódott éles-
látással teljes igaz valósá-
gában láthatjuk meg a
konkrét helyzetben cse-
lekvésünket és mögöttes,
titkos „rugóinkat”.

A segítség akkor hitele-
sen transzcendens, ha
nincs benne semmi, ami az

ego hatalomvágyát, hiúsá-
gát, birtoklásvágyát védené.

A szeretet világából érkezõ
sugárzás önzetlenségre, jóin-

dulatra, békére késztet. Ko-
moly és szent munka na-
ponta mindent megten-
nünk ennek eléréséért és

megtartásáért.
Ha baráti közösségben
végezzük a meditációt, a

végén megbeszélhetjük
egymással tapasztalata-
inkat, élményeinket. Mi-
ben és mennyiben tud-
nék változni? Mit kell
tennem érte?

Életünk célja: nemes
fejlõdésünk – minden más

csak segítheti vagy hátráltathat-
ja azt.Tisztáznunk kell nap mint nap: merrefelé tart az
életem? Ha rálátunk az életünkre, akkor már félúton
vagyunk ahhoz, hogy meg is tudjuk változtatni.



MANAPSÁG a fejlett diagnosztikai eljárások általá-
ban gyors diagnózist tesznek lehetõvé. Ez azt

eredményezi,hogy a beteg egyik napról a másikra gyö-
keresen új élethelyzetben találja magát, amelyhez egy
idõben több szinten kell alkalmazkodnia. Érzelmileg fel
kell dolgoznia egészsége elvesztésének fájdalmát.
A hétköznapi életvezetésébe olyan szabályokat kell be-
iktatnia, amelyeknek betartása nem mindig egyszerû
(kímélõ életmód, a fizikai kimerülés kerülése, lemondás
a forró vizes fürdõkrõl stb). Sokan akkor hallanak
elõször az SM-rõl, amikor közlik velük a diagnózisukat,
ezért a kezdeti idõszak az információk begyûjtésének
periódusa is. Bár szakkönyvekbõl, az internetrõl és kü-
lönféle kiadványokból számos információ elérhetõ, ta-
pasztalataink szerint ezek nem helyettesítik a szakem-
berrel történõ konzultációt.

Tapasztalataink szerint a kezdõ SM-betegek kerülik
a betegtársaságokat, mert félnek, hogy olyasmivel
szembesülnek, amit nem szeretnének látni. Ugyanez
elmondható az újságok többségével kapcsolatban.
Mindez azzal jár,hogy a beteg,aki minden igyekezeté-
vel információkat, megnyugtató támaszt keres egy ér-
zelmileg megterhelõ idõszakban, egyedül marad a
problémáival.Ez a tapasztalat indított bennünket arra,
hogy csoportokat szervezzünk a közelmúltban diag-
nosztizált betegek számára.

Gyakran fölmerülõ kérdés – különösen a közel-
múltban diagnosztizált betegek körében –, hogy ér-
demes-e, kell-e beszélni a betegségrõl, ki az, akivel
érdemes megosztani és kire nem tartozik.

Tanulságos egyik betegünk története, akinek a be-
tegsége 20 évvel ezelõtt látóideg-gyulladással
kezdõdött. Bár az akkori zárójelentésében szerepel a

demielinizációs folyamat, SM-rõl nem hallott. Húsz tü-
netmentes év következett, élte az életét, gyerekeket
szült, karriert épített, egészségesnek hitte magát. Ami-
kor nemrégiben járásbizonytalanság miatt neurológiai
osztályon kezelték, szembesülnie kellett az SM diagnó-
zisával. Amikor ezt elsõ felindulásában megosztotta
környezete tagjaival, megdöbbentette, amit tapasztalt.
„Olyan szánalommal, sajnálattal és lemondással talál-
koztam, ami ijesztõ volt. Még szerencse, hogy tudom,
legalább húsz éve beteg vagyok, talán nem ilyen tragi-
kus a helyzet.”

A példa jól demonstrálja a környezet jellegzetes re-
akcióit, amelyek gyakran – a jó szándék ellenére is –
megnehezítik a betegek életét. Az SM-rõl keveset tud-
nak az emberek. Esetleg ismernek egy-egy drámai tör-
ténetet, de nem találkoztam olyan laikussal, aki hallott
volna a betegség jóindulatú formájáról.

Hasonló tájékozatlanság és gyakran elõítélet övezi a
neurológiai betegségeket, összemosva azokat a külön-
féle pszichiátriai kórképekkel.

A betegség kezdeti szakaszában, amikor a beteg és
családja még azt sem tudja, mit kezdjen az új helyzet-
tel, mindezeket érdemes mérlegelni annak eldöntése-
kor, ki és milyen mértékben avatható be a betegséggel
kapcsolatos kérdésekbe.

Az SM és a család
Az SM nemcsak a beteget érinti, hanem a családtagjait
is. Nekik is meg kell küzdeniük a betegséggel kapcsola-
tos érzelmeikkel, meg kell tanulniuk együtt élni vele, el
kell fogadniuk az életükre gyakorolt hatásait. Ez általá-
ban nem feszültségmentes folyamat, hiszen minden
érintett számára stresszt jelent. Ha van lehetõség a ne-
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Oláh Rita klinikai szakpszichológus,
Uzsoki utcai Kórház, Neurológiai Osztály 

Kettesben a betegséggel 
Egy-két évtizeddel ezelõtt, az MR diagnosztika hiányában sokszor hosszú évek teltek el,

mire az SM diagnózisa egyértelmûvé vált. Ez a késlekedés sok hátránya mellett 
haladékot adott a betegeknek és családtagjaiknak a kórral való szembenézésre.



11

gatív érzelmek (harag,düh,csalódottság) megfogalma-
zására, mert mindenki tudja, hogy ezek nem egymás-
nak, hanem a helyzetnek szólnak, az „felszabadítja a
bánattelt szívet”. Ha a partnerek képesek nyíltan be-
szélni egymással, ha nem próbálnak úgy tenni, mintha
mi sem történt volna, hanem együtt próbálják kialakí-
tani életüknek a betegséghez alkalmazkodó új kere-
teit, az megkönnyíti a diagnózis okozta trauma feldol-
gozását, megsokszorozza az erõket.

Sokszor nehéz feladatnak tûnik az új egyensúly ki-
alakítása, amelyben a betegség jelen van ugyan, de
nem uralja el az életet indokolatlan mértékben. Fontos
döntések (munkahely, lakóhely megválasztása, gyer-
mekvállalás stb.) meghozatala során az SM is felsorako-
zik a mérlegelendõ szempontok közé, ugyanakkor
– különösen, ha tünetszegény – nem szólhat csak róla
az élet. Gyakran tapasztaljuk a mindennapi praxisban,
hogy a társ érdekeinek szem elõtt tartása alapvetõ fon-
tosságú a kapcsolat védelme szempontjából. Szükség

lehet a partner tehermentesítésére, miközben a beteg
gondolatait az SM-mel kapcsolatos problémák uralják.
Ezt a célt szolgálhatja az azonos állapotú betegek szá-
mára mûködtetett pszichoterápiás szemléletû csoport,
amelyben a tagok anélkül oszthatják meg egymással a
betegséggel kapcsolatos dilemmáikat, hogy ezzel tár-
sukra túl nagy terhet tennének. Az osztályunkon mû-
ködõ csoport egyik tagjának férje mondta:„már túl-
ságosan elborítanak a gondolataid, ideje, hogy elmenj
a csoportba”. A betegség hasonló stádiumában lévõ
betegek gyakran egymás hiteles támaszaivá, közvetve
egyfajta családsegítõkké válhatnak.

A gyerekek
Hogy mennyit és milyen mélységben érdemes elmon-
dani a gyerekeknek,az elsõsorban az életkoruk függvé-
nye. Egy biztos, nem érdemes a betegséget tabuként
kezelni, vagy kijelölni egy valamikori idõpontot a
jövõben, amikor a gyerek már elég érett lesz a beteg-
ség tényének a befogadására. Ez akkor is igaz, ha a be-
tegség tünetszegény. A családi titkok beszivárognak a
kicsi gyerek életébe is, akkor is van valami homályos
sejtése a bajról, ha senki nem beszél vele errõl. A szülõk
gesztusaiból, elhallgatásaiból pontosan tudja, hogy va-
lami rossz dolog történik, és mivel senkitõl nem kap
támpontot az értelmezéshez, valamifajta megfogal-
mazhatatlan félelem kerítheti hatalmába. Ez megzavar-
hatja a viselkedését, különféle szorongásos tüneteket,
pl. éjszakai ágybavizelést, rémálmokat okozhat.

A legtöbb,amit egy gyermek a szüleitõl kaphat,hogy
az õt is érintõ kérdésekrõl az életkorának megfelelõ
szinten, nyíltan beszélnek vele.Valamely családtag kró-
nikus betegsége része a család életének,nem lehet úgy
tenni, mintha nem lenne. Amirõl nem szabad beszélni,
az sokszor sokkal ijesztõbbnek látszik, mint a valóság.
Kicsi gyermek esetében általában nincs szükség sok in-
formációra, a legfontosabb, hogy a gyerek azt érezze,
bármikor kérdezhet, és kérdéseire választ kap. Ez az
alapja a gyerek szülei iránti bizalmának, amely a legne-
hezebb helyzetekben is segít megõrizni a biztonságér-
zetét.

A nagyobb (9-10 éves) gyerekek vagy serdülõk lé-
nyegesen több információt igényelnek, esetleg nem

Picasso: Nõ tükör elõtt



elégednek meg a szülõk magyarázataival. Bennük már
felmerülhet az öröklõdés kérdése, aggódhatnak a ki-
számíthatatlan jövõ miatt. Intenzív szorongásokat él-
hetnek át, ráadásul ezeket sokkal nehezebb észlelni,
mint a kicsi gyerekek félelmeit, mert a szülõk iránti loja-
litásból titkolhatják. A serdülõ alapvetõ sajátossága,
hogy érzelmileg szélsõséges, ugyanakkor bizonyos je-
lek, viselkedésváltozások felhívhatják a figyelmet arra,
ha a szülõ betegségével kapcsolatos problémákon rá-
gódik. Egyik betegünk kamasz lánya, aki korábban na-
gyon támogatta az édesanyját,rendkívül ingerültté vált
bármilyen, az SM-mel kapcsolatos téma felmerülése-
kor. Hetekbe telt, mire kiderült, az öröklõdés kérdése
foglalkoztatja, de nem mer kérdezni. A nyílt kommuni-
káció ebben az esetben is sokat segít.Nem egy egysze-
ri nagy beszélgetésre van szükség, hanem annak biztos
tudatára, hogy a kamasz felteheti kérdéseit akkor és
úgy, amikor és ahogyan azok felmerülnek. A serdülõk
elvárják, hogy felnõttnek tekintsék õket, és gyakran
meglepõen éretten tudnak viselkedni, de ettõl még
nem felnõttek, nem terhelhetõk felnõtt problémákkal.
Lehet, hogy részt vállalnak a praktikus teendõkbõl,
nagy empátiával segíthetik a szülõt nehéz periódusai-
ban, de nagyon fontos, hogy legyen saját életük. Talál-
kozzanak barátokkal, ha szerencséjük van, kóstolják
meg a szerelem ízét, próbálgassák a felnõttszerepeket,
azaz teljesítsék életkori feladataikat.

Munkahely
Gyakran felmerülõ dilemma kezdõ SM-betegek köré-
ben, kell-e közölni a munkahelyen vagy egy új állás
megpályázása során a betegség tényét?

A kérdés természetesen nem csak pszichológiai, leg-
alább annyira erkölcsi természetû is, de nem kerülhetõ
meg a társadalmi szolidaritás szerepe sem.

Ha a cikkíró megengedhetné magának azt a luxust,
hogy minden egyéb szempontot félretéve a betegei
iránt elfogult pszichológusként válaszoljon,az így szólna:

A betegség – legyen az cukorbaj, epilepszia vagy
SM –, amennyiben nem befolyásolja a józan ítélõké-
pességet, magánügy. Manapság, amikor a munka-
erõpiacon kíméletlen törvények uralkodnak, nem tû-
nik jó belépõnek a diagnózis azonnali közlése, mert

ez nagyon megnehezíti az elhelyezkedést. Ráadásul a
betegség kezdetekor a prognózis nem jósolható
meg. Lehet, hogy hónapok, esetleg évek telnek el ál-
lapotrosszabbodás nélkül, ami lehetõséget nyújt ar-
ra, hogy a beteg elfogadtassa, „bedolgozza” magát.
Ebben az esetben a munkahely megtartása a képes-
ségein, a teherbírásán és nem a diagnosztikus címké-
hez kapcsolódó elõítéleteken múlik majd. Hogy köz-
ben a munkavállaló beteg mit kezd a feszültséggel,
ami az elhallgatott betegséggel és a látható tünetek
megjelenésétõl való félelmével függ össze, az más
kérdés. Mint ahogyan az is, létezik-e olyan munka-
hely, amelyért érdemes a titkolózás okozta krónikus
stresszállapotot vállalni.

Ha a pszichológus a beteg egzisztenciális szempont-
jai mellett az erkölcsi dilemmákat is mérlegeli, újabb
kérdések merülnek fel.Ha a munkaszerzõdést valamely
közös produktum létrehozására kötjük, vajon megte-
hetem-e a munkáltatóval, hogy az ezt esetleg veszé-
lyeztetõ körülményekrõl hallgatok.Egyszerûbben:cser-
ben hagyhatom-e a hallgatásommal azt, aki számít
rám, vagy visszanyerhetem-e a megrendült bizalmát,
ha utólag értesül arról,amit meggyõzõdése szerint tud-
nia kellett volna? Hogyan egyeztethetõ össze a korrekt
munkatársi kapcsolattal, hogy titokban tartok egy a
kollégákat is érintõ tényt, jelesül, hogy esetleges álla-
potromlásom idején nem leszek képes maradéktalanul
ellátni a feladataimat? 

Nem lehet tanácsokat osztogatni, minden eset
egyedi elbírálást igényel. Az azonban általánosan el-
mondható, hogy az SM-beteg számára az ideális mun-
kahely az, amelynek megértõ, támogató légköre le-
hetõvé teszi egy ilyen információ közlését,és amely to-
lerálni képes a beteg esetleges távolléteit pl. kezelése-
inek idején.

Egyértelmû receptek nincsenek, csak végiggondol-
ható szempontok, amelyek alapján mérlegelhetõ,
mennyire kezelhetõ személyes ügyként az SM. A dön-
tést,hogy kivel és mit oszt meg,mindenkinek magának
kell meghoznia. Ha jól dönt, a kölcsönös bizalomra
épülõ kapcsolatokban támogatást, elfogadást, reális
visszajelzéseket kap majd, ami a betegség árnyékában
is óriási erõforrást jelent.
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A MOZGÁSUKBAN korlátozott
emberek közlekedését segíti

elõ a parkolási engedély. Az enge-
délyt az önkormányzatoknál lehet
igényelni. Az igényléshez forma-
nyomtatványt kell kérni, melyet a
háziorvos tölt ki.

Az engedély megszerzése kizá-
rólag az egészségi állapottól függ,
és nem a beteg vagyoni, jövedelmi
viszonyaitól. Az engedély meg-
szerzése független attól, hogy a
kérelmezõ rendelkezik-e személy-
gépkocsival vagy sem, ugyanis azt
nem meghatározott gépjármûre
adják ki. Bárki kocsijába kihelyez-
hetõ az engedély, aki a mozgásá-
ban korlátozott személyt szállítja.
Az engedély célja az, hogy a lehetõ legközelebbi
parkolást biztosítsa ahhoz a helyhez, ahova a moz-
gáskorlátozott személy el kíván jutni.

Az engedély KRESZ-ben meghatározott kedvez-
mények igénybevételére jogosít:
1. jogosult a mozgáskorlátozott személy, valamint az õt

szállító jármû vezetõje jelzõtábla tilalma ellenére
adott útszakaszra behajtani,

2. a járdán akkor is megállhat, ha a megállást jelzõtáb-
la vagy útburkolati jel nem engedi meg,

3. olyan helyen is várakozhat, ahol a
várakozást jelzõ tábla tiltja. El-
lenõrzõ óra vagy jegykiadó automa-
ta mûködtetése nélkül is várakozhat.

Az engedélyt parkoláskor úgy
kell az autóban kihelyezni, hogy
az jól látható, a száma elolvasha-

tó legyen.
Sajnos elõfordul, hogy az engedély kirakása ellené-

re a Közterület Felügyelet részérõl eljáró felügyelõ
büntetõcédulát hagy az autón, és nem elég az ember
mindennapos küzdelme mozgási problémáival, még
igazolnia is kell jogosultságát.

Ezt nem kell személyes sértésként felfogni, higgyük
el, amit a médiában is hangoztattak, hogy sok a vissza-
élés. Ilyen esetben célszerû ajánlott levélben fordulni a
felügyelethez, és kérni a büntetés elengedését. A kére-
lemhez csatolni kell az engedély és a kiállító hatóság
határozatának másolatát, melyek alapján a felügyelet
elengedi a büntetést.

(Felhasznált jogszabályok:
164/1995/XII. 27/ Kormányrendelet 

1/1975/II.5/ KPM-BM együttes rendelet KRESZ)

Dr. Eperjesi Olga

Parkolási engedély



Hofi: Hegedûs a háztetõn
Valódi különlegesség, hangtörténeti csemege a Hunga-
roton Hofi – Hegedûs a háztetõn CD-je. A hatvanas-het-
venes évek Hofi-kabaréin, -paródiáin mulató közönsége

feltehetõen sosem
gondolt arra, mi
lenne, ha a nagy ne-
vettetõ egyszer va-
lódi nagy színház-
ban, nagy színpa-
don állna az embe-
rek elé. Fel sem me-
rült senkiben, hogy
a spontánul poén-
kodó, napi aktuális
politikai viccekkel

mulattató mûvész
talán színészként is megállná a helyét.Pedig ma már saj-
nálhatjuk, hogy erre soha sem kapott lehetõséget. Bizo-
nyíték rá az a hanglemez-különlegesség, melyen Hofi
játssza Tevjét, a tejesembert Joseph Stein-Jerry Bock vi-
lághírû musicaljében,a Hegedûs a háztetõnben.A darab
eredeti felvételei Bolba Lajos vezetésével a Magyar Rá-
dió stúdióiban készültek. Hofi fõszerepe mellett további
érdekesség, hogy a szereposztásban a színészek mellett
énekesek is helyet kaptak. Többek között Cserháti Zsu-
zsa is. Hofi, akihez amúgy is közel állt az esendõ, csetlõ-
botló hétköznapi kisember figurája, a lányaival kínlódó,
folytonos pénzhiánnyal küzdõ Tevje szerepét annyi sze-
retettel, átéléssel játszotta, hogyha mindezt színházban
tehette volna, feltehetõen a szerep legemlékezetesebb
hazai megformálói között emlegettük volna.

Bolti ár: 2990 Ft

Magyar költõk – Babits Mihály
Különösen nehéz feladatot vállalnak magukra a prózai
hanghordozók szerkesztõi, hiszen meglehetõsen szûk

körû közönségük igényes és mindig valamilyen uniká-
lis, máshol nem hallható élményre vágyik. A Hungaro-
ton Magyar költõk sorozatában megjelentetett Babits-
verseket tartalmazó CD minden bizonnyal a legkénye-
sebb ízlésû, legigényesebb versrajongóknak is elnyeri
tetszését. A rajta található huszonegy vers többsége
kevésbé ismert, csak néhány – Esti kérdés, In Honorati-
um, Jónás könyve – amely (reméljük) közismert, hisz
azokat illendõ ismerni már az érettségizõ diákoknak is.
Különleges élményt kínál már az elsõ vers, az Esti kér-
dés, hiszen nem más szavalja, mint maga Babits Mihály.
Meglehet elõadásmódja kevésbé csiszolt és mûvészi,
mint a színészeké, de hangja, versértelmezése rendkí-
vüli élménnyel ajándékozza meg a hallgatót. A további
versek elõadói közül többen sajnos már eltávoztak az
élõk sorából és csak hangjuk idézi hajdani talentumu-
kat. Sinkovits Imre, Latinovits Zoltán, Gábor Miklós,
Mensáros László mellett a lemez elõadói között szere-
pel Kézdy György,Végvári Tamás és Szilágyi Tibor is. Az
eredeti hangfelvételek a Magyar Rádió stúdióiban ké-
szültek. Bolti ár: 2290 Ft

Mikszáth Kálmán: Az én kortársaim
A Kossuth Kiadó könyvújdonsága, az 1904-ben megje-
lent Mikszáth-mû reprint kiadása.A kétszáznegyven ol-
dalas, külsõ megjelenésében a boldog békeidõket
idézõ kötet írásai bemutatják a parlamenti berkekben
otthonosan mozgó Mikszáth politikus társait, hajdan
volt közéleti embereit.A Mikszáthra oly jellemzõ szatiri-
kus hang, éles irónia ezekben az írásokban is szépen
megmutatkozik. Az író, aki hosszú éveken át maga is
képviselõ volt, kortársairól így vélekedik:„Húsz éve ta-
posom a T. Ház szõnyegeit. Sokat láttam, sokat átéltem,
sok millió forintot megszavaztam. E hosszú korszak po-
litikusait személyesen ösmertem. Barátságban voltam
sokakkal. Láttam õket kívülrõl és belülrõl. Szemeim
elõtt nõttek meg némelyek és zsugorodtak össze má-
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Hofitól Frida Kahlóig

Kulturális ajánló 



sok. Mondhatom, több illúziót vesztettem ez idõ alatt,
mint hajat,pedig ugyancsak dús hajam volt,és most rit-
ka.” E jellemzés, mely a politika mûvelõi elé tart tükröt,
úgy látszik, örök érvényû. Ha nem tudnánk, hogy Mik-
száth pontosan száz esztendõvel ezelõtt vetette papír-
ra mindezt, azt is gondolhatnánk, könyvében napjaink
képviselõirõl, minisztereirõl, politikusairól mesél.

Bolti ár: 2540 Ft

Frida Kahlo (Vince Kiadó)
Frida Kahlo legendás ember volt, nagy tehetségû, külö-
nös természetû, izgalmas nõ, aki csupán negyvenhét
évet élt. A Taschen Kiadó albumai többnyire nála egy
fokkal ismertebb mûvészekkel foglalkoznak: Kahlo – a
jótékony hollywoodi közbeavatkozás elõtt – legfeljebb
mint Diego Rivera felesége, a félig magyar, excentrikus
forradalmár volt ismert, bár az is lehet, hogy csupán
azért nem vált az általános mûveltség természetes ré-
szévé, mert túl messze élt Európától: Kaufmann nagy-
szülõk ide vagy oda,
õ Mexikó festõje lett.
A sorozat szerkesztõi
azonban bölcsen vá-
lasztottak: Kahlo mû-
vészete valóban kor-
társai, Picasso, Ma-
gritte, Van Gogh és
Gaugain mûveivel
egy sorba való,és így
a Kahlo-kötet is a ró-
luk szóló albumokkal
egy sorban kell hogy
álljon a könyvespol-
cokon. Kahlo hazája
képzõmûvészeti hagyományait keverte azzal, amit a
szürrealista kortársaitól tanult. Szín- és formavilágá-
val is a prekolumbiánus idõket, az indián festészetet
és a paraszti kultúrát idézi. Legfõképpen azért saját
festõje volt: a kötetben szereplõ festményeinek és
grafikáinak legalább a fele önarckép. Vérzõ szarvas-
testtel, egy indián asszony ölében, koponyával a
homlokán, vagy mesés dzsungel közepébõl néz vis-
sza az olvasóra a sûrû szemöldökû, szigorú arc, amely

fájdalommal teli, mindentudó szemekkel figyeli
nézõjét. Egy naiv Dalí vagy egy rafinált Rousseau õ:
és már csak azért is érdemes elolvasni a mûveit kí-
sérõ szakértõ magyarázatot, mert az igazi szürrealis-
táktól eltérõen nála minden mágikus motívumnak
konkrét jelentése van: élete nagy szimbólumait és
hétköznapi eseményeit, férjét, meg nem született
gyerekét és harcos világnézetét mind vászonra vitte.
A könyvecske olvasója mindent megtud, amit tudni
érdemes, bõ reprodukciós anyagban lapozgathat,
még a színek is igazinak látszanak. A papírkötés, a kis
méret mind az olvasót szolgálja. Tulajdonképpen az
ár is baráti – legalábbis más albumokhoz hasonlítva.
Legfeljebb a képaláírások tûnnek helyenként túlma-
gyarázónak. De hát ez a könyv elsõsorban úgyis az
ide-oda lapozgatást szolgálja: mindazoknak, akik kí-
váncsiak. Bolti ár: 2795 Ft

Lord, Tony – Lawson, Andrew: Harmonikus kertek
enciklopédiája 
Akinek kertje van, a tavasz közeledtével egyre gyakrab-
ban forgatja a kertészeti cégek prospektusait vagy a
kertészkedéssel, növényültetéssel foglalkozó könyve-
ket. Minden kerttulajdonos vágyik a szépre, a harmoni-
kus, lelket gyönyörködtetõ kertre, ám e cél eléréséhez
kevesen építik kertjüket,ültetik növényeiket tudatosan.
A Kossuth Kiadó több mint négyszáz oldalas enciklopé-
diája, csaknem ötezer növényszín-összeállítás variáció-
jával eligazodást kínál a kerti harmónia megteremtésé-
hez. Tanácsokat ad arra, milyen alakzatban és társítás-
ban ültessük növényeinket, hogy egész évben különle-
ges hangulatot árasszanak. A hagyományos és divatos
növénytársítások bemutatásával ötleteket ad a kerté-
szeknek arra, miként alakítsák át saját birodalmukat.
A kötet megismerteti olvasóját a legismertebb és legál-
talánosabban alkalmazott növények legelõnyösebb el-
rendezési formáival, színtársításaival.

Bolti ár: 9900 Ft
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Ha Ön is részt szeretne venni az „SMs-üzenet” szer-
kesztésében, örömmel jelentetjük meg saját élményeirõl
szóló cikkeit akár név nélkül is. Honoráriumképpen a rovat-
ban ismertetett könyvekbõl, CD-kbõl választhat egyet.
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CIKK AZ SM-RÕL ��
Kérdés: A Blikk 2003. december 7-i számában olvas-
tam dr. Jakab Gábor SM-kezelési módszerérõl, errõl
szeretnék bõvebb információt kapni Önöktõl, mivel én
is SM-ben szenvedek. Elõre is köszönöm a válaszukat!

Válasz: Itt sikerült dr. Jakab Gábor fõorvos úrhoz el-
juttatni a kérdést, így közvetlenül õ válaszol a feltett
kérdésre:

A Vasárnapi Blikk 2003. december 7-i számában
rövid cikk jelent meg a sclerosis multiplex (SM) keze-
lésével kapcsolatban. A cikk sajnos néhány helyen el-
tért az interjúkban elhangzott mondatoktól annak
ellenére, hogy írásban is rögzítettük a pontos szöve-
get. A számos olvasó számára félreértést és alaptalan
várakozást okozó mondatban az újságíró a követ-
kezõt írta: „A fiatal nõ egy új kezelést próbál ki, és
mindössze annyit érez súlyos betegségébõl, hogy
havonta egyszer szabaddá kell tennie egy dél-
elõttjét.” Ebbõl a mondatból az a lényeges informá-
ció maradt ki, hogy a fiatal nõbeteg egy gyógyszer-
vizsgálat keretében újfajta, kísérleti kezelésben vesz
részt több száz sorstársával egy idõben, Európa és
Amerika számos országának több mint 50 intézmé-

nyében. Ez azt jelenti, hogy nem egy mindenki szá-
mára elérhetõ, igazolt hatású gyógyszert kap, ha-
nem egy új, ígéretes molekulát próbál ki. Ez a ké-
szítmény most járja be azt a szigorúan ellenõrzött

vizsgálati utat, mely-
nek eredményeként a
jelenleg Magyarorszá-
gon is forgalomban
lévõ, korszerû immun-
moduláns gyógyszerek
megkapták az Orszá-
gos Gyógyszerészeti
Intézet hivatalos jóvá-
hagyását. Reméljük,
hogy a gyógyszervizs-
gálat befejezése után
hamarosan ezzel az új
szerrel is bõvülnek

majd kezelési lehetõségeink. Fontos, hogy az SM-
ben szenvedõ betegek szoros kapcsolatot tartsanak
fenn az õket rendszeresen ellenõrzõ SM Központ or-
vosaival, akiktõl naprakész tájékoztatást kaphatnak a
jelenleg elérhetõ gyógyszerekrõl, és a kipróbálás
alatt lévõ újdonságokról.

AZ SM BETEGSÉG EREDETE ��
Kérdés: Megtalálták az SM betegség kórokozóját. Igaz
ez a hír?

Válasz: (Dr. Rajda Cecília): Sajnos nem igaz. Nem egy-
értelmû,hogy az SM betegséget egy kórokozó (pl.vírus)

Aki kérdez: az olvasó – aki válaszol: az SMs üzenet

Tisztelt Olvasó!
Szeretnénk megköszönni, hogy bizalommal fordultak hozzánk kérdéseikkel. A mostani válaszok 

megadásában dr. Rajda Cecília ideggyógyász szakorvos, dr. Mátyás Edit pszichoterapeuta szakorvos 
és dr. Jakab Gábor ideggyógyász fõorvos voltak a segítségünkre. Azon kérdéseket, amelyek vélhetõleg

sokakat érintõ problémát vetnek fel, a válasszal együtt megjelentetjük az alábbiakban.
Várjuk további kérdéseiket!

Dr. Jakab Gábor
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okozza. Önmagában a vírusfertõzés nem elég az SM
kialakulásához. A jelenlegi feltételezések szerint több
tényezõ jelenléte vagy véletlenszerû egybeesése kell
ahhoz, hogy kialakuljon a kór. Az egyik ilyen tényezõ a
genetikai háttér, ám ezen belül is több gén együttha-
tásáról van szó, ezenkívül szóba kerültek még a vírus-
fertõzések, stressz stb. A megoldás valószínûleg
összetettebb, mint egy kórokozó megtalálása. Világ-
szerte több kutatócsoport dolgozik a betegség erede-
tének tisztázásán. Az eredmények, amelyeket gyakran
a szakirányú folyóiratokon kívül a napi sajtó is közöl,
olykor félrevezetõek lehetnek. Egy-egy kutatási adat
inkább a megoldás egy-egy részét adja, semmint a
végleges megoldást jelentené. Akár egy kirakós játék-
ban. Íme néhány példa: http://www.canada.-
com/montreal/news/story.asp?id=15560076-742E-
4E7E-A9A0-67447668250A
http://www.origo.hu/tudomany/elet/20030122szkle-
rozis.html

GYERMEKVÁLLALÁS ��
Kérdés: Szeretném megtudni, hogy van-e kockázata
vagy ellenjavallata gyermekvállalásnak olyan férfitól,
akinél megállapították a sclerosis multiplexet, és aki je-
lenleg tünetmentes?

Válasz: Nem bizonyí-
tott, hogy az SM csök-
kenti a fogamzóképes-
séget vagy megnövel-
né a vetélések, halva-
születések és fejlõdési
rendellenességek szá-
mát. Több tanulmány
alátámasztotta, hogy a
terhesség és a szülés
lefolyása, valamint a
fejlõdési rendellenes-
ségek aránya nem tér
el SM-betegek eseté-
ben az átlagostól. Sclerosis multiplexben nincs ellen-
javallata a gyermekvállalásnak, akár SM-beteg nõrõl,

akár SM-beteg férfiról van szó. A genetikai vizsgála-
tok nem bizonyították egyértelmûen a betegség ge-
netikai eredetét, más tényezõre is szükség van a kór
kialakulásához.

Kérdés: SM-beteg a férjem, immunmodulánst kap.
Gyermeket szeretnénk. A próbálkozás ideje alatt ellen-
javallt-e a gyógyszer beadása?

Válasz: (Dr. Rajda Cecília): Jelenleg az immunmo-
dulánsok esetében nem ismert a magzatra gyako-
rolt hatás. Ezen gyógyszerek alkalmazása SM-ben
nem túl régi keletû, ezért sajnos még nincs ele-
gendõ tapasztalat ezen a téren velük kapcsolatban.
Az eddigi tanulmányok fõleg az SM-beteg nõkre
vonatkoznak, és azok sem kellõen nagy számú
esetrõl számolnak be, hogy abból messzemenõ kö-
vetkeztetéseket vonjunk le. Hivatalos állásfoglalás
ezért a kérdésével kapcsolatban nincs. A teherbe
esés néha több hónapot is várathat magára. Ha a
férje abbahagyja az immunmodulánst, sokkal na-
gyobb a kockázata egy újabb állapotrosszabbodás-
nak. A próbálkozás ideje alatt a kockázat/haszon fi-
gyelembevételével nem ellenjavallt a gyógyszer
beadása.

SZÜRKEHÁLYOG ��
Kérdés: Szürkehályogmûtétnél a sclerosis multiplex be-
tegség kizáró tényezõ-e?

Válasz: (Dr. Rajda Cecília): A szürkehályogmûtét
nem ellenjavallt sclerosis multiplexben, sõt! SM-
ben gyakoriak a szem különbözõ részeinek gyulladásai

Dr. Rajda Cecília



(pl. uveitis, pars planitis, látóideg-gyulladás), me-
lyek közül az elsõ kettõ gyakran vezet másodlagos
szürkehályog kialakulásához (akár 20-30%-ban!).
A mûtét a látás javítása érdekében történik. A szür-
kehályog megfelelõ kezelését szemész szakorvos
dönti el. Javaslom, keressen fel szemész szakor-
vost.

HAJHULLÁS ��
Kérdés: 58 éves nõ, aki interferon-terápiában részesül, 1-
2 éve erõs hajhullást panaszol. A hajhullást okozhatja-e
az interferon-terápia?

Válasz: (Dr. Rajda Cecília): Az interferon-terápia
egyik kevésbé gyakori mellékhatásaként hajhullás
jelentkezhet. Az interferon-béta-terápiában része-
sülõk kb. 4%-a jelzett enyhe hajhullást, mely a
gyógyszerszedés megkezdését követõen 6-12 hét-
tel jelentkezett. Hajhulláshoz a hajnövekedés ciklu-
sának rendellenessége vezet. A hajhagymák kb. 10-
30 ciklust élnek meg. A hajhullás megjelenésében
lehet egyenletes és foltos. A gyógyszerszedés mel-
lett sok más tényezõ okozhatja ezt a problémát: táp-
lálkozási és felszívódási rendellenességek, vas- és
cinkhiány, pajzsmirigy-túl- és -alulmûködés, króni-
kus vesebetegség, májbetegség, gyulladások. Mivel
Ön erõs, 1-2 éve tartó hajhullást említ, célszerû az
egyéb okokat is kizárni a hajhullás hátterében. Ja-
vaslom, keresse fel háziorvosát vagy forduljon
bõrgyógyász szakorvoshoz.

AZ SM BETEGSÉG VÁLLALÁSA ��
Kérdés: egy édesanya szeretné tudni a véleményün-
ket az alábbiakról: 26 éves lányának 2 éve diagnosz-
tizálták a betegségét (SM), neuritis retrobulbaris volt
a kezdõ tünet. Egy év múlva volt egy kb. 10 napig tartó

alsóvégtag-gyengesége, de azóta nincs panasza.
Immunmoduláns terápiát eddig nem kapott, a kö-
zelmúltban szándékozta elkezdeni, de pont abban
az idõszakban kezdõdött egy párkapcsolata egy he-
lyes fiúval, akinek még nem árulta el a betegségét.
Ha elkezdi az injekciózást, akkor fel kell fednie a
valóságot. Ha nem kezdi el, akkor nem tesz meg
mindent a betegsége leküzdésében, illetve megál-
lításában. A tanácsunkat kéri, hogy milyen irányba
presszionálja a lányát.

Válasz: (Dr. Mátyás Edit): Kedves Édesanya!
Lánya saját testi-lelki egyensúlyáért akkor tesz meg
mindent, ha rendezni tudja a betegséghez fûzõdõ
viszonyát, ha feldolgozza az ezzel járó érzéseket, és
eszerint változik, illetve változtat. Ebben a folyamat-

ban Ön is sokat segít-
het beszélgetésekkel.
Nyomást nem érdemes
gyakorolnia a lányára.
Sõt, fontos, hogy elfo-
gadja: a döntések joga
és felelõssége a felnõtt
„gyermekéé”, aki most
érthetõ módon félti
boldogságát, kialaku-
lóban lévõ párkapcso-
latát. Ez a kapcsolat sok
pozitív változást hoz-
hat: a boldogság feltölt

energiával, ez erõsíti az immunrendszert is. Meg-
erõsödve könnyebb szembenézni a betegséggel és
választani a gyógymódok közül.
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Dr. Mátyás Edit

Írja meg Ön is tapasztalatait az „SMs-üzenet”-nek! A be-
küldõk közül öt szerencsés részt vehet párjával a Madách
Színház egy elõadásán.
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