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Cooper héja (Accipiter cooperii)

Közepes méretû erdei ragadozó. Hossza 40-50 centiméter, szárnyainak fesztávolsága 60-90 centi-

méter, súlya 250-600 gramm. Feje és szárnya barna, alteste világos színû. Lába sárga, szeme na-

rancssárga vagy vörös. Elsõsorban madarakkal táplálkozik. A fák közötti gyors repüléshez alkal-

mazkodott. Zsákmányával – más héjafélékkel ellentétben – nem a csõrével, hanem karmaival

végez. Gyakran költözik más madarak elhagyott fészkébe.

A tavasz beköszöntével felkerekedtünk és
meglátogattuk a Borsod-Abaúj-Zemplén

Megyében mûködõ SM centrumot, amelynek felada-
ta a megyében élõ körülbelül 450-500 beteg ellátása.
Az SM Központ Miskolcon, a Szentpéteri kapui me-
gyei kórházban mûködik. A betegek életminõségét
és kilátásait jelentõs mértékben javító immunmod-
uláns kezelésben jelenleg kilencvenheten részesül-
nek. Dr. Cseh Botond, a megyei SM Központ vezetõ fõ-
orvosa szerint az utóbbi években eljutottak oda,
hogy a várólista minimálisra csökkent. Vannak idõ-
szakok, amikor el is fogynak róla a nevek. A megyé-
ben rövid idõn belül minden, a feltételeknek megfe-
lelõ beteg megkaphatja az Országos Egészségbizto-
sítási Pénztár által külön keretbõl finanszírozott
gyógyszereket.

A gyógyszer önmagában nem elég, tudni kell azt
is, hogy nem mindegy, milyen körülmények között
történik a sclerosis multiplexes betegek életminõsé-
gének javítását szolgáló készítmények befecskende-
zése. Ha Önnek problémát okoz az injekció beadása,
esetleg kellemetlen következményekkel kénytelen
szembenézni naponta, most azt ajánljuk, olvassa el fi-
gyelmesen Török Margóval, a szegedi centrum nõvé-

rével készült a glatiramer acetát hatóanyag injekció-
zási technikájáról szóló beszélgetésünket.

A betegséget elviselni nem könnyû, sokszor kell
szembesülni azzal, hogy félelem, szorongás, és ese-
tenként pánikroham is ránk törhet. A pánikroham
olyan, mintha a szervezetnek egy óriási veszéllyel
szemben kellene védekeznie. Valóságos életveszély-
ben a szervezetnek fel kell készülnie a megküzdésre
vagy az elmenekülésre, összes erõforrását erre kell
összpontosítania. Ugyanaz a reakció, ami katasztrófa-
helyzetben az élet védelmét szolgálná, pánikroham
alatt, reális veszély hiányában természetesen nem az
alkalmazkodás eszköze, hanem kóros reakciónak te-
kinthetõ. A pánikbetegek hajlamosak a külsõ veszé-
lyek és saját szervezetük állapotváltozásainak túlérté-
kelésére. Oláh Rita pszichológus cikkébõl kiderül az
is, hogy a kezeletlen pánikbetegség (a beteg szenve-
dése és a család megnövekedett terhei mellett) nö-
veli a depresszió, sõt – egyfajta öngyógyító próbálko-
zásként – az alkohol-, illetve a drogfüggõség veszé-
lyét. A korai felismerés és a betegek alapos tájékozta-
tása utat nyithat a gyógyszeres kezelés és a pszicho-
terápia számára, amelyek révén a pánikbetegség ma
már hatékonyan kezelhetõ.

Tisztelt Olvasóink!


