Kedves Olvasóink!
A sclerosis multiplexes betegek pszichológiai
szempontból éppúgy különböznek egymástól, ahogyan a betegségük egyéb tünetei is lényegesen eltérõek lehetnek. Hogy valaki hogyan tud megküzdeni egy krónikus betegséggel, azt egzisztenciális
körülményein túl befolyásolhatják a személyiségében rejlõ erõforrások, családi, baráti kapcsolatainak
teherbíró képessége, betegségének lefolyása és számos más tényezõ. Így például az életkora, a leszázalékoltsága, iskolázottsága, a testi tünetek súlyossága –
ezt Oláh Rita, lapunk pszichológusa mondta el, mikor
kollégáival együtt a Fõvárosi Önkormányzat Uzsoki
Utcai Kórházában mûködõ, az ország egyik legnagyobb sclerosis multiplex centrumának munkájáról
faggattuk. A gyógyításra felesküdött orvosok, nõvérek minden esetben ügyelnek arra, hogy ne keltsenek
téves illúziót. „Nem a csodavárás támogatása a célunk, hanem a meglévõ erõforrások kiaknázása, hogy
a beteg és családja a lehetõ legteljesebb életet tudja
élni” – vallják.
A krónikus betegséggel kapcsolatos nehézségek –
akár fizikai, pszichológiai, szociális vagy anyagi nehézségekrõl van szó – nemcsak a beteget, hanem an-

nak családtagjait is terhelik. Most megjelent cikkünkkel a szülõi szereppel, szülõ-gyermek viszonnyal kapcsolatos kérdéseket érintjük, szeretnénk elõsegíteni a
szülõk és a gyermekek normális fejlõdését, és kifejleszteni azokat az egyéni és családi képességeket,
amelyekkel korlátaik minimalizálhatók.
Lapunkban olvashatnak a Nyíregyházán megnyílt
Sm centrumról, melyet a Magyar SM Betegekért Alapítvány hozta létre, és állami támogatással mûködteti. A nappali ellátást naponta huszonöt beteg veheti
majd igénybe, de egyelõre csak tizenhat páciens jár
nyolcas csoportokban masszázsra, gyógytornára és
mágnesterápiára. Reméljük, hogy jövõre az alapítvány elõ tudja teremteni azt a pénzt, mely az intézmény teljes kapacitásának kihasználására nyújtana
lehetõséget.
Reméljük, hogy lapunk utolsó oldalán találnak
olyan ízletes, könnyen elkészíthetõ finomságokat,
melyeket, ha megkóstolnak, szívesen gondolnak
majd ránk.
Békés, nyugodt karácsonyi ünnepeket és boldog új
esztendõt kívánunk önöknek.
Grenitzer Judit, fõszerkesztõ

Vörösbegy (Erithacus rubecula)
Európában csak a legészakibb területekrõl hiányzik. Keleten Nyugat-Szibériáig terjed. Észak-Afrika nyugati partvidékein is fészkel.Hazánkban az erdõs,bokros élõhelyeken gyakori madár.Lombos és elegyes,
gazdag aljnövényzetû erdõk lakója. Szinte kizárólag állati eredetû táplálékkal él, csupán õsszel (és az
áttelelõk télen) fogyaszt növényi anyagokat is (fekete bodza bogyóit,télen hullott almát).Fõként különbözõ rovarokkal és pókokkal táplálkozik. Kedveli a nedves patakvölgyeket, erdei mély utak környékét.
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