
Egerben 1996-ban hozták létre az SM-centru-
mot a neurológiai osztály keretein belül, és je-

lenleg 180 beteget gondoznak itt; 84-en kapnak aktív
kezelést, és 25-en vannak várólistán. A betegek kont-
rollvizsgálatát a szakambulancián végzik. A negyven-
ágyas neurológiai osztályon nem dolgoznak túl sokan,
ezért a doktornõ sokszor a munkaidején túl, nemegy-
szer hétvégén foglalkozik egy-egy SM-beteggel.Elõfor-
dult az is, hogy szabadságot vett ki, mert csak így tudta
elvégezni a betegek szûrõvizsgálatát.

– Mint ismeretes, a sclerosis multiplex nem gyógyítha-
tó, csak kezelhetõ betegség. Mi a legfontosabb teendõ
ebben a helyzetben? – kérdezem Semjén Juditot.
– A célunk az, hogy a bete-
geknél elõforduló shubok
száma csökkenjen és funk-
cionális állapotuk ne ro-
moljon. A finanszírozási
rendszer miatt sajnos so-
kan vannak várólistán. A
nyugat-európai gyakorlat-
tal szemben, ahol egy
shub után megkezdik a
gyógyszeres kezelést, ná-
lunk ezt csak két shub után
tehetjük meg. Pedig a ta-

pasztalatok azt mutatják,
minél korábban jut a be-
teg a megfelelõ gyógysze-
rekhez, annál nagyobb az
esély arra, hogy állapota
nem rosszabbodik tovább.
Ezért a finanszírozó Orszá-
gos Egészségbiztosítási
Pénztárral állandó tárgyalásokat folytatunk a helyzet
megváltoztatása érdekében. A célunk az, hogy meg-
szûnjön a várólista.

– Amikor egy új beteggel találkozik,mit mond neki leg-
elõször? 
– Nincs, aki ne esne kétségbe a betegség diagnosztizá-
lása után. Elõször is mindenkivel ismertetjük az SM ter-
mészetét, a kezelések lehetõségét, megtanítjuk az ön-
injekciózásra. De ugyanilyen fontos, hogy elfogadják a
betegségüket és képesek legyenek együtt élni az SM-
mel. Mindenkit arra biztatok, ha munkaképes, ne adja
fel a munkahelyét, éljen úgy, mint addig. A betegség
depresszív állapotba sodorja az embereket,a munka,az
értelmes elfoglaltság pedig abban segít, hogy ne csak
az állapotukkal foglalkozzanak. A legtöbben azonnal
rokkantnyugdíjba mennek, ezt én nem javaslom, azt
mondom, ez nem segíti elõ a javulást. Szerencsére sok
olyan betegem van,aki elment rokkantnyugdíjba,majd

2

Sárközy Judit

Bemutatkozik az egri Markhot Ferenc Megyei Kórház SM-centruma

Mindenki éljen úgy, mint eddig

Hatodéves orvostanhallgatóként még úgy gondolta, fölösleges ennyit tanulni a sclerosis multiplexrõl, hiszen ez
egy ritka betegség. Az egyetem elvégzése után azonban, amikor az egri kórház neurológiai osztályára került,
szinte heti gyakorisággal találkozott SM-diagnózissal. Dr. Semjén Juditot, az egri
Markhot Ferenc Megyei Kórház Neurológiai és Stroke Osztályának vezetõjét szak-
területén belül két betegségcsoport foglalkoztatja leginkább: a stroke és a sclerosis
multiplex.
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hamarosan újra munkát vállalt. Ez
a betegség nagyobb arányban
sújtja a nõket, mint a férfiakat, és
fiatalon kezdõdik, ezért gyakori
problémaként vetõdik fel a gye-
rekvállalás.Én arra buzdítom a nõ-
ket, hogy szüljenek, a tapasztalat
ugyanis az, hogy terhesség és a
szülés alatt nem jelentkeznek a
shubok. A szoptatás után pedig
ismét lehet adni az immoduláns
gyógyszereket. De a gyerek, és az
a tudat, hogy felelõsséget vállal-
tam valakiért,olyan érzelmi többletet ad,amitõl jobban
érzik magukat a betegek. Attól sem kell félni, hogy gya-
kori lenne az öröklõdés veszélye: a mi betegeink között
összesen két család van, ahol a gyerekek is örökölték az
SM-et. Minden tekintetben gyerek- és családpárti va-
gyok – mondja Semjén Judit, aki maga is három gyer-
mek édesanyja.

Az egri SM centrum mûködése elképzelhetetlen a nélkül a
két csinos, fiatal ápolónõ nélkül, aki a 84 aktív beteg gon-
dozását végzi. Õk is sok idõt áldoznak a szabadidejükbõl
arra, hogy az SM-betegekkel foglalkozzanak.

– Mindig az volt a vágya, hogy a neurológiai osztályon
dolgozzon? – kérdem a csendes és kedves Dósa Eme-
sétõl.
– Amikor 1988-ban elvégeztem az egészségügyi
szakközépiskolát, a belgyógyászatra szerettem volna
menni, de a végleges választás elõtt a neurológiát is
ajánlották. Jelentkeztem, és itt maradtam a mai na-
pig. Az SM centrum szervezése óta részt veszek a
munkában. Havonta jelentkeznek a betegek a gyógy-
szerekért, ilyenkor elmondják, hogy érzik magukat, ha
rosszabbodik az állapotuk, azt jelentem a fõorvos
asszonynak. De ezeken az alkalmakon minden ügyes-
bajos dolgot megbeszélünk, és bármikor kereshet-
nek telefonon is. Az új betegeket én tanítom meg ar-
ra, hogyan adják be maguknak az injekciót. Ezt min-
dig a családtagok bevonásával végezzük, hogy ha a
beteg állapota rosszabbra fordul és nem tudja magát

ellátni, akkor se maradjon gyógyszer nélkül. Az
elsõ tûszúrás persze nem megy könnyen, eh-
hez sok türelem és biztatás kell.
– A fõorvos asszony optimista életszemlélete so-
kat segít a betegeknek abban, hogy megtanulja-
nak együtt élni az SM-mel, hogy kialakítsák új
életvitelüket – mondja Lehoczki Istvánné, aki
részt vesz a beszélgetésünkben. – Nálam 1998-
ban diagnosztizálták ezt a betegséget. Én is, mint
sok társam, azonnal rokkantnyugdíjba mentem,
de hamarosan beláttam, hogy ez elhibázott lé-
pés volt. Elvégeztem egy számítógépes tanfolya-
mot és újra elhelyezkedtem, megfogadva a fõor-

vos asszony tanácsát. Pedagógus lévén, ma magánta-
nítványokat fogadok. Két gyermekem van, ellátom a
családom. Ha elfáradok, mert elõfordul, akkor ledõlök
egy kicsit pihenni, de nem foglalkozom mindig csak
magammal. Bizonyára ennek is köszönhetem, hogy az
elmúlt négy évben csak két shubom volt. Úgy gondo-
lom, nem szabad elveszíteni a kapcsolatokat. Egy jó kö-
zösség is sokat segíthet. Nekem ilyen az Együtt Egymá-
sért SM Klub, ahová rendszeresen eljárok.

Szabó Katalin klubvezetõtõl megtudom, hogy a be-
tegek kezdeményezésére a Családsegítõ Központban
alakult meg az SM Klub 1990-ben azzal a céllal, hogy
összefogja a hasonló problémával küszködõket. –
Kezdetben az volt a cél, hogy magáról a betegségrõl
szerezzenek minél több információt, ezért a fõorvos
asszony szinte állandó vendég volt a klubfoglalkozá-
sokon. Az internet elterjedésével ezekhez az informá-

ciókhoz ma már könnyen
hozzájutnak a betegek,
ezért most inkább az élet-
módváltozás, a jogi és a
szociális kérdések kerül-
nek elõtérbe, vagy egy-
szerûen csak beszélgetni
jönnek össze. Nehéz a
megváltozott helyzetet
feldolgozni, ezért a belsõ
nyugalom megteremté-
sében pszichológus segíti
a tagokat.
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