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A páva (Pavo cristatus)
A pávát az ókorban is igen jól ismerték. A rómaiaknál a Juno istennõ szent madara volt. Cicero idejében nagyon sok

madár élt Rómában, farktollait legyezõként használták, húsát, fõleg pedig agyvelejét és nyelvét csemegeként ették.

Nagy Sándor hozta elõször Európába, ahol csakhamar elterjedt mint háziállat. A páva ma Kelet-India és Srí Lanka er-

deiben vadon él. Mint díszmadár a kevélység és a nagyravágyás jelképe, s még példabeszéddé is vált: „kényes, büszke,

mint a páva”. 15-20 évig is elél. Bokor alatt fészkel, 4-9 halványsárga, pettyes tojást rak, amelyeket a nõstény csak a leg-

nagyobb szükségben hagy el. Különösen jó példa a nemek közötti szelekcióra a pávák esete, ahol a kakasok díszes fark-

tollazatukkal próbálják elcsábítani a tojókat, akik pedig azt a kakast választják, amelynek a legpompásabb a farktol-

lazata.

A szülõk hajlamosak alábecsülni az SM-nek
a gyermekek életére gyakorolt hatását – ez

derül ki abból a tanulmányból, mely a gyermekneve-
lés kérdéseit boncolgatja. A kutatók azt állítják, hogy
vizsgálataik során a gyermekek több nehézségrõl
számoltak be, mint amennyirõl szüleiknek tudomá-
suk volt. Meglehetõsen jól alkalmazkodtak a szülõ fi-
zikai korlátozottságához, ám sokkal nehezebben fo-
gadták hangulatingadozásaikat. Elõfordult, hogy
nem mertek kérdéseket feltenni, nehogy még job-
ban felzaklassák szüleiket. Márpedig kérdezni kell,
mert nemcsak az orvos és betege közötti kapcsolat-
ban, hanem a családtagok között is rendkívül fontos
az õszinteség. A betegeknek tudniuk kell, hogy pon-
tosan mire számíthatnak és hozzátartozóiknak is
tisztában kell lenniük azzal, az õ életükre milyen ha-
tást gyakorol a kór.

Éppen ezért a zalaegerszegi SM Centrum mun-
katársainak a meggyõzõdése, hogy ennél a beteg-
ségnél a leggondosabban kiválasztott terápia is
csak akkor lehet eredményes, ha el tudják nyerni a

páciensek bizalmát. Ennek érdekében a zalaeger-
szegi SM Centrumba kerülõ betegek már az elsõ
„látogatáskor” kimerítõ tájékoztatásra számíthat-
nak. Az orvosok olykor órákig beszélgetnek a páci-
ensekkel: kérdések százaira válaszolnak, tájékoz-
tatnak, kételyeket, aggodalmakat oszlatnak el,
ugyanakkor a valós veszélyekre is felhívják a fi-
gyelmet. Zsohárné Ferenci Andrea négy évvel ez-
elõtt szembesült betegségével. Állítja, hálás, mert
a hosszú évek alatt a centrum munkatársaitól sok
segítséget kapott, nemcsak testét, lelkét is gyó-
gyítják, ápolják. „S hogy mi változott? Beteg va-
gyok, de újra élem az életem. Dolgozom. Boldog
vagyok” – mondta, amikor betegsége történetérõl
faggattuk.

Kívánjuk, hogy minden beteg ilyen elkötelezett
hivatástudattal rendelkezõ szakértõi teammel ke-
rüljön kapcsolatba. A zalaegerszegi SM Centrum
munkatársainak ezúton is köszönjük, hogy nem
köntörfalaznak. Õszinték, és ennél lehet-e bármi
más fontosabb? 

Kedves Olvasóink!


