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Szajkó  (Garrulus glandarius)
A verébalakúak rendjébe és a varjúfélék családjába tartozó faj. Közismert népies neve: mátyásmadár vagy má-

tyásszajkó, egyes vidékeken matyimadár.  Európában, Ázsiában és Afrika északnyugati partvidékén fészkel. Lom-

bos, elegyes és tűlevelű erdőkben, parkokban él. Testhossza 34-35 centiméter, szárnyfesztávolsága 52-58 centi-

méter. Tollazata rózsaszínes világosbarna. Farka fekete, míg farkcsíkja és alsó farkfedői fehérek. Feketés szárnyán 

a széles fehér folton kívül szembetűnő bélyeg a fekete vonalas égszínkék szárnytükör. Éneke nagyon változatos, 

érdes, nyávogó, fütyülő hangok keveréke. Kitűnő hangutánzó, nemcsak más madarak hangját, hanem például 

a szekérnyikorgást, a kutyaugatást is híven utánozza. Magyarországon rendszeres fészkelő. 
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s Bármennyire is szeretné, dr. Lissa Rankin nő-
gyógyász soha nem fogja elfelejteni azt a nőt, 

aki a vizsgálóasztalán fekve, meztelenül tervezte az es-
küvőjét. Nagyjából percenként csörgött a mobilja, és te-
lefonon utasítgatta az esküvő szervezésében részt ve-
vő rokonokat, barátokat, új tortát, másik ruhát és egyéb, 
számára éppen akkor nagyon fontosnak vélt problémá-
kat „orvosolt” azonnali ügyintézéssel. 

Csakhogy ezzel tulajdonképpen szabotálta a vizs-
gálatot, ami egyébként nagyon fontos lett volna, hisz 
nemrégiben értesült arról, hogy áldott állapotba került.  
Miközben a telefonján beszélt, megfeledkezett egy sor 
fontos információról, elfelejtette közölni, milyen gyógy-
szereket szed, és akaratlanul is hazudott az orvosának  
– ezzel is veszélyeztetve saját és gyermeke egészségét.

Az orvos-beteg kapcsolat tulajdonképpen egy szerződé-
ses viszony, mindkét félnek vannak kötelezettségei, együtt 
kell dolgozniuk a közös cél érdekében. A CNN éppen ezt 
elősegítendő egy nőgyógyász, egy kardiológus, egy reha-
bilitációs szakorvos, egy meddő párokat kezelő specialista 
és egy belgyógyász segítségével összeállított egy hasznos 
listát arról, milyen dolgokat ne csináljunk orvosunknál.  
Érdemes megfogadni. Íme, a tanácsok röviden:

  1. Ne használjuk a mobilunkat
  2. Ne hazudjunk
  3.  Ne felejtsük el a fájdalmunkat rendesen leírni (hol, 

mióta, hogyan, meddig stb. fáj)
  4.  Ne felejtsük el minden tünetünket megemlíteni, 

szedjük össze őket előre
  5.  Ne tartsuk magunkban, ha vannak elvárásaink, 

mondjuk ki őket
  6.  Ne menjünk lista nélkül, hogy pontosan milyen 

gyógyszereket szedünk és milyen dózisokban
  7.  Ne jöjjünk el úgy, hogy maradt megválaszolatlan 

kérdésünk
  8. Ne hagyjuk otthon orvosi papírjainkat, leleteinket
  9. Ha kell, ne értsünk egyet orvosunkkal (kérdezzünk!)
10. Ne adjuk fel, ne változtassuk meg a felírt kezelést

Reméljük, hogy a tanácsokon elgondolkodva és az 
SMs üzenet mostani számát átolvasva a lap szerzői hoz-
zásegítik Önöket ahhoz, hogy terápiájukban tevéke-
nyen részt vállaljanak, bátran kérdezzenek és az orvo-
suk által szabott utasításokat követve úgy érezhessék: 
önmaguk is részesei a terápia sikerének. 

Kellemes nyarat kívánunk minden Olvasónknak! 

Tíz tanács: mit ne tegyen orvosánál!
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s Az Egerszalókon rendezett nővértalálkozó első 
előadása a nővér szempontjaira koncentrált, fó-

kuszában a nővér-beteg, a nővér-orvos kommunikációval. 
A nővérszerepből adódó külső-belső konfliktusokat egy 
amerikai filmsorozat, a Jackie nővér egy-egy rövid részleté-
vel igyekeztünk érzelmi közelségbe hozni. Azért esett a vá-
lasztás erre a filmre, mert bár New York egyik kórházának 
sürgősségi osztálya sok mindenben különbözik egy ma-
gyar SM központtól, úgy tűnik, a nővéreknek vannak olyan 
nehézségeik, átélnek olyan tipikus szituációkat, amelyek át-
ívelnek kultúrákon, óceánon, egészségügyi rendszereken.

Hogyan egyeztethető össze az anya- és feleségszerep a 
nővéri hivatással?

Mi történik, ha a személyes érzelmek – pl. a türelmetlen, 
követelőző hozzátartozó iránt érzett ellenszenv – nehezítik 
a szakmai hatékonyságot?

Hogyan képes támogatni a nővér a szerepéből kibillent 
kollégát vagy a félelmében gyerekszerepbe süllyedt hoz-
zátartozót?  

Mit lehet kezdeni az egészségügy rendszerhibáival, 
amelyek kapcsán egy nővér úgy érezheti, ahelyett, hogy 
munkájához segítséget, támogatást kapna, csak a kont-
roll és az adminisztrációs kényszer mértéke fokozódik?

Aki manapság hivatásának tekinti a betegápolást, 
ezekkel a kérdésekkel valószínűleg találkozni fog. Hogy 
hogyan küzd meg velük, az nemcsak külső tényezőkön, 
hanem nagymértékben saját személyiségén is múlik.

A pszichológusok számára az önismeret szükségessége 
evidencia, ennek elmélyítése a szakmai felkészülésnek ép-
pen úgy része, mint a megfelelő tudásanyag elsajátítása.

„Egész személyiségeddel dolgozol – halljuk számta-
lanszor a képzésünk során –, ahhoz, hogy hatékony légy, 

értened kell magad, mit miért csinálsz, mit szeretsz, mit 
nem, mit tolerálsz, mi az, amit nem viselsz el, mi bosszant, 
és minek örülsz. Ha ezekkel nem vagy tisztában, önma-
gadra reagálsz, és nem a betegre.”

Eltérő mértékben ugyan, de az önismeret szükségessé-
ge minden segítő szakmában – így az egészségügyi szak-
dolgozók esetében is – megkérdőjelezhetetlen.

Amikor a nővér munkába áll, magával hozza teljes ér-
zelmi repertoárját, örömeit, bánatait. Aktuális lelkiállapo-
ta akkor is rányomja bélyegét a betegekkel folyó mun-
kájára, ha nem is tud róla. Tovább bonyolítja a helyzetet, 
hogy jó néhány szerepnek kell egyidejűleg megfelelnie. 
Szövetségese kell, hogy legyen az orvosnak, betegnek, 
olykor a hozzátartozónak, esetenként egyfajta tolmács, 
máskor testi-lelki támasz vagy tanácsadó. Bármennyire is 
terhelődik pszichésen és fizikailag, meg kell őriznie türel-
mét és szakmai kompetenciáját.

Hogy milyen óriási jelentősége van ennek a beteg szá-
mára, arról meghívott vendégünk, Orosz Andrea beszélt, 
aki SM-betegként sok éve élvezi a Dél-pesti Kórház nő-
vérei, elsősorban Margó (Jakab Gedeonné) által nyújtott 
kiszámítható, biztonságot nyújtó, kompetens ellátás elő-
nyeit. Személyes történetei rávilágítottak arra is, hogy 
esetenként a nővér akár passzív, de megértő jelenléte is 
milyen óriási segítség lehet a hozzátartozók számára.

Jackie nővér az idézett sorozat egyik epizódjában így biz-
tatja az elbizonytalanodott nővértanulót: „Az, hogy ben-
ned a legcsekélyebb vágy is megvan, hogy segíts, máris a 
populáció 100%-a elé helyez. Szóval ne sírj, kitartás!”

Hogy az elhivatottság és kitartás megőrizhető legyen,  
a nővérek „lelki karbantartása” legalább olyan fontos, 
mint szakmai ismereteik folyamatos bővítése.

s  Oláh Rita pszichológus

A nővér a gépezetben
 Egerszalók 2011. május

Az elmúlt évtizedben örvendetes mértékben nőtt az érdeklődés a krónikus betegségek  
pszichológiai vonatkozásai iránt, egyre többet tudunk a betegségek pszichopatológiai vonatkozásairól. 
Lényegesen kevesebb figyelem jut a kezelési folyamat finom érzelmi rezdüléseire, amelyek nemcsak 

a beteget, hanem a kezelő team tagjait, orvosokat, nővéreket is érintik.
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s Haszonelvű, materialista világnézetű társadal mak -
ban a fiatalság és az egészség hiányát gyakran mél-

tány talanságként élik meg az emberek. Nehezükre esik tudo-
másul venni az idő múlását, és a betegségek okozta testi-lelki 
működészavarokat. Az elmúlt években divatos fogalommá 
vált az egészséghez köthető életminőség, bár nem mindig 
egyértel mű, hogy ez milyen eszközökkel mérhető.

Lennart Nordenfelt meghatározása szerint az életminőség 
a boldogsággal azonos, s hétköznapi értelemben az élettel 
való elégedettség, illetve elégedetlenség mértékeként lehet 
leginkább meghatározni. A már magyar nyelven is hitelesí-
tett, az egészséghez köthető életminőséget vizsgáló kérdő-
ív alapképességek (pl. a mozgékonyság, érzékelés, egyensú-
lyozás stb.) mellett rákérdez a mindennapi tevékenységeket 
befolyásoló tényezőkre is (pl. fájdalom, rossz közérzet, szo-
rongás, lehangoltság). Az idegrendszeri funkciók zavarai ki-
hathatnak az SM-betegek társas kapcsolataira is. 

Most induló, négyrészes cikksorozatunkban áttekintjük 
az életkörülményekkel való elégedettséget befolyásoló 
legfontosabb neurológiai tünetegyütteseket, az önállósá-
got biztosító képességek megőrzésének, illetve visszaszer-
zésének módját, az SM-beteg és az őket segítő személyek 
aktív részvételével folytatott hosszú távú rehabilitáció szak-
mai szempontjait.

Sorozatunk első része az SM-betegségben előfordu-
ló fontosabb fájdalomszindrómákat mutatja be. A fáj-
dalom szubjektív érzés, mindenki egyéni módon éli 
meg. A páciens gyakran nehezen tudja pontosan meg-
fogalmazni, és ezért könnyen félrevezetheti a vizsgá-
lót. A cikkben felhívjuk a figyelmet a fájdalomskála és  

a fájdalomnapló használatának előnyeire. A kezelési le-
hetőségekre éppen csak utalunk, hiszen azt mindenki-
nek az őt gondozó szakorvossal kell megbeszélnie.

 Neveltetésünk általában nem segít abban, hogy intim 
problémákról, széklet- és vizeletürítési zavarokról könnye-
dén beszélhessünk az orvossal vagy nővérrel. Ennél is ké-
nyesebb a nemi élet nehézségeiről, a korábban magától ér-
tetődő nemi szerepek felborulásáról tájékoztatni a szakem-
bereket. Ezekről a kérdésekről lesz szó a második részben.

Az életünkkel való elégedettség tükröződik társas kap-
csolatainkban, családtagjainkhoz, munkatársakhoz, bará-
tokhoz fűződő viszonyunkban. Az SM-betegnek a család-
tagok biztosítják a legfontosabb érzelmi, fizikai és anyagi 
támogatást. A barátok és munkatársak által a beteg a tár-
sadalom aktív része maradhat. Az SM-ben kialakulhatnak 
olyan gondolkodási és érzelmi zavarok, melyek megnehe-
zíthetik a kapcsolattartást, hozzájárulhatnak a segítő szemé-
lyek, ápolók kimerülésének meggyorsításához. A harmadik 
cikk arról fog szólni, hogyan ítélheti meg az SM-beteg saját 
gondolkodását, érzelmi és indulati reakcióit, miként vállal-
hat minél aktívabb szerepet saját életkörülményeinek javí-
tásában, és az őt támogató kapcsolatok fejlesztésében.

A halmozódó fogyatékosság a betegségmódosító kezelé-
sek ellenére rosszabbodhat, az egyéni kombinációban jelent-
kező, hullámzó tünetek nagymértékben ronthatják a betegek 
kiszolgáltatottságát. A negyedik cikk az önellátás megőrzésé-
nek fontosságáról és eszközeiről szól, miközben összefoglalja 
a komplex rehabilitáció legfontosabb szempontjait.

A cikkekben elmondottakkal kapcsolatban örömmel fo-
gadjuk tapasztalataikat, megjegyzéseiket és kérdéseiket.

s  Dr. Kovács Zita

„Az élet nem pusztán azt jelenti:  
életben lenni, inkább azt, hogy jól lenni”

 (Marcus Valerius Martialis, (K. U. 38–104.) (38-104)

Milyen neurológiai tünetek veszélyeztetik 
leginkább az SM-betegek életminőségét?
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s A fájdalom nem mindig ellenségünk. Meg 
szoktak különböztetni „jó” és „rossz” fájdal-

mat. Hasznos a fájdalom, ha testrészeink, szöveteink 
épségét veszélyeztető helyzetre hívja fel a figyel-
met, amire reagálnunk kell. Például a forró kályha 
érintésekor, vagy erősebb mechanikai nyomás ér-
zékelésekor elkapjuk a kezünket, hogy megelőzzük 
a komolyabb károsodást. 

Rossz és felesleges az a fájdalom, ami az ingerfeldogo-
zó agyterületek működészavara miatt tévedésből küldi 
a fájdalom üzenetét, ilyenkor semmit nem tudunk tenni 
a szövetek épségének megtartásáért. Ez a makacs fájda-
lom tengernyi szenvedést okoz, amit nehéz csillapítani, 
és rányomja a bélyegét a beteg egész napjára, sőt pi-
henni sem engedi. Ide soroljuk a neuropátiás fájdalmat, 
amely nem reagál a szokásos fájdalomcsillapítókra.

s  Dr. Kovács Zita

„Villámok szelnek át az égen, mint fájó fejen a kínok” ( József Attila)

Miért érezhet fájdalmat  
a sclerosis multiplexben szenvedő beteg? 

Az SM-betegek több mint kétharmada panaszol valamilyen fájdalmat a vizitek során.  
A fájdalom ritkán a központi idegrendszer károsodását jelzi, de többnyire az SM okozta működés -

zavarok valamelyikével hozható összefüggésbe. A panaszok jelentkezhetnek heveny, visszatérő 
vagy idült formában. Nem mindig ugyanazt értjük fájdalom alatt. Előfordult, hogy a betegünk csak  

azt hajtogatta: fáj a lábam, fáj a lábam. A vizsgálat során kiderült, hogy nem tudja mozgatni a lábát, 
ezt élte meg kínzó fájdalom élményeként, de ezt valamiért nem volt képes kifejezni. 
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A felmérések szerint az idült fájdalom csökkenti a be-
tegek vitalitását, fáradékonyabbak, kevésbé terhelhe-
tők, gyakrabban alakul ki náluk hangulatzavar, szoron-
gás vagy depresszió. Megzavarja az alvást, ezáltal fo-
kozza az amúgy is kínzó, krónikus fáradékonyságot, 
eltereli a beteg figyelmét hasznos tevékenységeiről. 
A teljesítménycsökkenés hozzájárulhat a munkahely 
elvesztéséhez is. 

A mozgásszervi eredetű fájdalom miatt a betegek 
a rendszeres gyógytorna helyett a mozgásszegény élet-
módot választják, ami az ismételt szteroidkezelésekkel 
együtt fokozza a csontritkulás kialakulásának veszélyét. 
A mészhiányos csontok könnyebben törnek el a gyako-
ri balesetek, elesések során, a kényszerű ágynyugalom 
vagy esetleges tartós kórházi kezelés pedig az emberi 
kapcsolatok lazulásához, elszigetelődéshez vezethet.

A fájdalom jellegét nem mindig tudjuk pontosan 
megfogalmazni, súlyosságát sem lehet egyértelműen 
jellemezni. A szenvedés pillanatnyi mértéke nagyon sok 
tényezőtől függ. Rontja az elkeseredettség, a kilátásta-
lanság, az egyedüllét, egyéb veszteségek vagy félelmek. 
Könnyebb elviselni a fájdalmat, ha ismerjük kialakulásá-
nak okát, korábban már sikerült csillapítanunk, biztatást 
kapunk hozzátartozónktól, barátunktól, vagy hasonló 
problémákkal küzdő sorstársunktól. Az állandó életve-
szélyben küzdő katonák a harctéren gyakran csak órák-
kal később veszik észre súlyos sérüléseiket. Az élspor-
toló egy komoly izomsérülésből származó igen erős 
fájdalmat enyhének, elviselhetőnek érezhet, mert érzel-
mileg nagyon motivált a verseny megnyerésére.

Néha előfordul, hogy a fájdalmat nem sikerül teljesen 
megszüntetni, de mindig végig kell próbálni a tünet sú-
lyosságának megfelelő, kombinálható gyógyszeres és 
fizioterápiás lehetőségeket.

SM-betegségben előforduló leggyakoribb 
akut fájdalomszindrómák

1. Az arcidegzsábát (trigeminus neuralgia) az ún. három-
osztatú ideg izgalmi állapota okozza. Ennek következ-
tében villámcsapásszerű, pár pillanatig tartó, naponta 
akár 100-szor is visszatérő, elviselhetetlenül éles fájda-
lom hasít az arcbőr, a szájnyálkahártya, a külső hallójárat 
valamelyik pontjába. A roham alatt a beteg arca fájdal-

mas grimaszba torzulhat. Érintés, rágás, beszéd, fogmo-
sás is kiválthatja. A beteg a fájdalomtól való félelmében 
gyakran nem mer beszélni vagy enni, néha jelentős fo-
gyás következik be. SM-betegeknél az agytörzsben ki-
alakult gyulladásos góc válthatja ki. Legtöbbször epilep-
szia elleni gyógyszerekkel vagy antidepresszánsokkal 
sikerül megelőzni a rohamokat, de néha idegsebészeti 
beavatkozásra van szükség. Újabban a motoros agyké-
reg elektromos ingerlésével értek el jó eredményeket. 

2. SM-betegek egyik leggyakoribb panasza a kóros 
izommerevséghez, spaszticitáshoz társuló görcsös vagy 
feszülő fájdalom, amelyet súlyosbít a mozgáskorláto-
zottság: néha önállóan meg sem tudja mozdítani a fáj-
dalmas végtagokat. Ilyen spasztikus izomgörcsök legy-
gyakrabban az alsó végtagokban jelentkeznek, de a kar- 
és hátizmokban is előfordulhatnak. Kiválthatja tartós 
mozdulatlanság, külső hideg, rossz testhelyzet, szoros 
ruha viselése, de néha külső ok nélkül is jelentkezhet. 
Izomlazítókat és epilepsziaellenes gyógyszereket hasz-
nálunk a fájdalom csökkentésére. Rendszeres aktív vagy 
passzív mozgatás, masszázs is sokat segít.

3. A látóideg gyulladása a szemgolyó mögötti fájda-
lommal kezdődhet, amely oldalra vagy felfelé tekintés-
kor fokozódik. A fájdalom akár napokkal is megelőzheti 
a homályos látás kialakulását. Szemészeti vizsgálat után 
nagy dózisú intravénás szteroidkészítmény adásával le-
het gyorsítani a látásélesség javulását, és a fájdalom 
megszűnését. 

4. A vizeletürítési zavar következtében gyakran nem 
ürül ki teljesen a húgyhólyag, a pangó vizelet könnyeb-
ben fertőződik, ami fájdalmas vizelést, alhasi görcsöket 
okoz. A panaszok hatékonyan csökkenthetők célzott an-
tibiotikus kezeléssel, majd a vizeletet savanyító gyógy-
szerekkel, amelyek gátolják a kórokozók elszaporodá-
sát. Néha elkerülhetetlen katéter alkalmazása. Amennyi-
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ben a beteg vagy gondozója megfelelő kézügyességgel 
rendelkezik, biztonságosabb megoldásnak tartjuk a na-
ponta 4-6 alkalommal, tiszta körülmények között végre-
hajtott katéterezést, mint hetekig bent maradó, ún. ál-
landó katéter alkalmazását. 

5. A tartósan kerekes székben ülő vagy ágyban fekvő 
betegeknél gyakrabban találkozunk a környéki idegek 
nyomásos sérüléseivel, amik igen kellemetlen fájdal-
mat okozhatnak az alkarban vagy a lábszárban. Máskor 
a bőr és a bőr alatti kötőszövetek tartós nyomása okoz 
fájdalmas felfekvéseket, bőrhiányokat, főleg a sarkakon, 
és a keresztcsont környékén. Nagyon fontos a megfele-
lően rugalmas alátámasztást biztosító matrac, speciális, 
több légkamrás ülőpárna használata.

6. A gerincvelői gócok az érzőpályák izgalma révén 
gyakran okoznak a bőr érintésére jelentkező kellemet-
len, fájdalmas érzést, amit nehéz pontosan jellemezni. 
A külső inger nélkül, spontán jelentkező, kellemetlen, 
gyakran égető fájdalomérzést szubjektív érzészavarnak, 
paresztéziának nevezzük.

7. A Lhermitte-féle jel egy különös, néhány pillanatig 
tartó áramütésszerű érzés, ami a fej előrehajlásakor fut 
végig a gerinc mentén. Néhány beteg fájdalmasan kel-
lemetlennek érzi, mások számára csak elviselhető fur-
csaság, ami a gerincvelő újabb gyulladásos epizódjának 
kezdetét jelzi. 

A krónikus fájdalom okai

A betegség későbbi szakaszában a betegek több mint 
fele szenved krónikus fájdalomban. Akkor beszélünk 
krónikus fájdalomról, ha több mint három hónapja tart. 
A fájdalom feldolgozásában, megélésében szerepet 
játszó agyi területek túlérzékenysége vagy sorvadása 
miatt csökken a fájdalomküszöb, nehezebb tolerálni 
a fájdalmat. A krónikus fájdalom gyakran társul hangu-

latzavarral, depresszióval, nemritkán ún. „fájdalomsze-
mélyiség” kialakulásához vezet. A tartós fájdalom pon-
tos mechanizmusa nem minden esetben tisztázható, 
de ki kell próbálni a rendelkezésre álló biztonságos el-
járásokat a fájdalom csökkentésére. Gyógyszer-kombi-
nációk mellett fizioterápiás technikák, műszeres keze-
lés (pl. TENS), alternatív módszerek (pl. akupunktúra), 
manuálterápia, masszázs is segíthet. Az alábbiakban 
megemlítünk néhány krónikus fájdalomtípust.

  1. A dizesztéziás fájdalom általában az alsó végta-
gokat szimmetrikusan érintő, állandó, kellemetlen, égő 
érzés. Gyakran fokozódik éjszaka, fizikai igénybevétel 
után vagy nagy melegben. A panaszt legjobban a tricik-
likus antidepresszánsok és az epilepszia elleni gyógy-
szerek csökkentik. 

 2. A végtagok gyengeségéből, az izmok görcsös meg-
feszüléséből, spazmusából adódó kényszertartás az ízü-
letek és a gerinc abnormális terhelését okozva gyakran 
vezet krónikus hátfájdalomhoz, gerincfájdalmakhoz, 
lumbágóhoz. Nem szteroid gyulladáscsökkentők, izom-
lazítók segíthetnek. 

3. Az alsó végtagok feszítőizmait érintő spaszti-
citás az SM egyik leggyakoribb tünete. A fájdalmas 
izommerevség csökkentésére alkalmazott izomlazító-
kat fokozatosan, egyéni érzékenységnek megfelelő-
en kell bevezetni, azt a legkisebb hatásos dózist kell 
adni, ami még nem okoz mellékhatást, és nem rontja 
az önálló mozgást. Például a térdfeszítő izmok kóros 
feszülésének hatékony oldása után nyilvánvalóvá vál-
hat az izomgyengeség valódi mértéke, és a beteg nem 
tud sem járni, sem megállni a lábain. Bizonyos esetek-
ben a gerinccsatornába beültetett gyógyszeradagoló 
pumpa gondoskodhat az izomlazító gyógyszer egyen-
letes vérszintjéről.

4. Néhány beteg görcsös hasi fájdalmakról is beszá-
mol, amit puffadás, passzázszavar is kísér. Mindig tisz-
tázni kell, hogy a panaszok hátterében nem bujkál-e 
akut belgyógyászati vagy sebészeti betegség, életve-
szélyes állapot (vakbélgyulladás, epekő, nőgyógyászati 
fertőzés stb.).

5. Az SM-betegek gyakran panaszolnak krónikus fej-
fájást. Neurológiai, radiológiai, gégészeti és szemésze-
ti vizsgálat segíthet elkülöníteni a melléküregek vagy 
a mandulák gyulladásához, a rossz fogakhoz, magas 
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vérnyomáshoz, csökkent látásélességhez vagy emelke-
dett szembelnyomáshoz társuló fejfájásokat a migrén-
től vagy az atípusos fejfájásoktól. A tompa, nyomó vagy 
feszítő fejfájás gyakori panasza a depresszív hangulat-
zavarban szenvedőknek is.

Sok esetben fontos, hogy a fájdalom erősségét mi-
nél pontosabban meghatározzuk. Nem mindegy, hogy 
mennyi fájdalomcsillapítót adunk. Például ha a beteg 
azt mondja, hogy a tegnapi fájdalma mára a felére csök-
kent, akkor felkészülünk a gyógyszerdózis esetleges 
csökkentésére.

 A betegnek fontos szerepe van saját fájdalmai ke-
zelésében. A vizitek rövidre szabott ideje miatt ér-
demes a saját fájdalmából felkészülni, a fájdalomra 
vonatkozó legfontosabb információkat átgondolni, 
rendszerezni.

Hasznos tanácsok a betegek számára:

Milyen kérdésekre számíthat az orvos részéről?
• Mióta érzi a fájdalmat?
• Változott a fájdalom a kezdete óta?
• Mennyi ideig tart egy fájdalmas epizód?
• Erőssége egyforma vagy váltakozó?
•  Milyen jellegű a fájdalma? Sajgó, görcsös, égő, lük-

tető, tompa vagy nyilalló?
•  Milyen erős a fájdalom: milyen jelenleg, milyen ami-

kor a legenyhébb, és amikor a legerősebb? (Lásd 
számozott skála)

•  A fájdalom megjelenése előtt érte-e valamilyen sú-
lyos stresszhatás? 

•  Mi súlyosbítja a fájdalmat (pl. mozgás, testhelyzet, 
pihenés)?

•  Mi hat enyhítőleg a fájdalomra (pl. meleg, hideg, 
masszírozás, gyógyszerek)?

•  Miben akadályozza a fájdalom (fizikai aktivitás, 
munka, alvás, torna)?

•  Milyen kezelésekkel próbálkozott (beleértve a vény 
nélkül kapható gyógyszereket, természetgyógyá-
szati készítményeket és eljárásokat is)? Ezek meny-
nyire bizonyultak hatékonynak? Milyen mellékhatá-
sokat tapasztalt?

•  A fájdalom jelentkezése óta észlelt változást kedély-
állapotában?

A kérdések a fájdalom helyének, típusának megha-
tározásán túl a fájdalom kiváltásában, megélésében 
szerepet játszó lelkiállapotra, hangulatra, életkörül-
ményekre is utalhatnak. A fokozott lelki érzékeny-
ség vagy depresszió negatív irányban befolyásolják 
a fájdalom megélését. Ugyanakkor a krónikus fájda-
lomszindróma depressziót, szorongást okoz, ilyen-
kor nem elegendő a gyógyszeres kezelés, a terápiá-
ba pszichiátert, pszichológust is be kell vonni. A vála-
szok előrevetíthetik az esetleges kiegészítő kezelések 
hatékonyságát is (például dörzsölésre csökkenő fáj-
dalomban jótékony hatású lehet a masszázs vagy az 
elektromos ingerlés).

A fájdalom szubjektív erősségének a mérésére legy-
gyakrabban a számozott skálát használjuk. 

1. ábra. A számozott fájdalomskála. A fájdalom erősségét a beteg 
jelöli be, nulla és tíz között bárhol. A számok jelentése a következő: 0: 
nincs fájdalom, 1–3: enyhe fájdalom, ami a mindennapjait alig befo-
lyásolja, 4–6: közepes fájdalom, mely a hétköznapi életvitelét jelentő-
sen megnehezíti, 7–9: súlyos fájdalom: bénító, a szokásos tevékenysé-
geket megakadályozza, 10: az eddig tapasztalt legerősebb fájdalom. 
A pontozást a kezelés során rendszeresen megismétli, mindig egy új 
skálát használva. A számérték alakulásából következtethetünk a keze-
lés hatékonyságára. 

A beteg a napi önértékelés során megfogalmazott 
szubjektív tapasztalatokat napló formájában is vezet-
heti, amiből nyomon követhető a panaszok alakulása 
és a kezelés hatékonysága. Nagyon fontos feljegyezni 
a mellékhatásokat is.

A fájdalom eredményes kezeléséhez elengedhe-
tetlen az őszinte, minden részletre kiterjedő meg-
beszélés a beteg és az orvos között. Ahhoz, hogy 
a beteg valódi partner lehessen a saját tüneteinek 
enyhítésében, ismernie kell a betegség és kezelés 
lényegét, tudnia kell, milyen jelekre figyeljen, mi-
lyen javulás várható, mert az irreális elvárások csa-
lódást okozhatnak.
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s Ólomszürke novemberi délelőttön a postahivatal-
ban odasántikálok a fekete fiúkhoz, hogy lefényké-

pezkedjem velük. Szerencsém van, beszélnek németül. Hir-
telen ötlettől vezérelve megkérdem, honnan jöttek. Sierra 
Leone, válaszolják egyszerre. Látszik az arcukon, nem hiszik, 
hogy valaha is hallottam erről az országról. Amikor rávágom 
a főváros nevét, felcsillan a szemük, és kezet nyújtanak. 

Tulajdonképpen nem erős a kézszorításuk, de rémül-
ten eszmélek rá, hogy az enyém még gyengébb. Egyen-
ként érzem az ujjak folytatásaként tovahaladó csonto-
kat, melyek a kézfejet képezik. Kisiskolás koromban a 
társaim ezeket a csontokat ropogtatták meg, ha vala-
kinek fájdalmat akartak okozni. A kétségbeesés bátor-
rá tesz, most én is megpróbálom. Nem megy. A feketék 
pedig úgy mosolyognak rám, mintha értenék a problé-
mámat. Mintha olvasták volna a neurológiai zárójelen-
tésemet. Irigyen néznek rám, amiért beleszülettem eb-
be az összevisszaságba, amelyet Európának hívnak. Hi-
szen a jobb élet reményében jöttek ide. Irigyen nézek 
rájuk én is. Azt olvastam, ha élete első néhány évét va-
laki az Egyenlítő környékén töltötte, minimális az esélye 
rá, hogy később megkapja a szklerózis multiplexet. 

Miért is ne, eljátszom a gondolattal. Ha Sierra Leonében 
lettem volna kisgyerek, most megszoríthatnám bárki ke-
zét erősen. Nem akadna el a vizeletem a piszoár mellett áll-
va, és nem törne rám a vizelési inger bármely helyzetben, 
kontrollálhatatlanul. Nem kellene maximalizálnom a lépte-
im számát nap mint nap, akár az ortodox zsidóknak szom-
batonként. Nem merevedne meg az a testrészem, amelyik 
csak hajlékonyan funkcionálhat, és nem maradna puha az, 
amelynek csak mereven van értelme. Nem állítana meg a 
rendőr a főutcán, amikor tántorogva haladok előre, és nem 
nézne rám kétkedően, miközben bizonygatom, hogy nem 
az alkoholtól veszítem el minduntalan az egyensúlyomat. 

Ha Sierra Leonében lettem volna kisgyerek, Foday San-
koh, „a Moszkitó” ötéves koromban megvásárolt volna ne-
héz helyzetben lévő szüleimtől, besorozott volna a had-
seregébe, melynek élén a gyémántbányák fölötti ellenőr-
zést igyekszik megszerezni. Attól kezdve katonatársaim 

és tisztjeim jelentették volna a családomat. Bevetések 
előtt kábítószert fogyasztok parancsra, amitől megszűn-
nek erkölcsi gátlásaim. A komoly ütközeteket a felnőttek 
vívják, a gyermekkatonák feladata a polgári lakosság ter-
rorizálása. Asszonyokat, öregeket kaszabolok le kezembe 
nyomott Kalasnyikovval, bozótvágó késsel. Megrészegü-
lök a vér szagától, az élet és halál fölötti hatalmamtól. Idő-
vel kábítószerre sincs szükségem az öldökléshez. Éjjelen-
ként nyugtalanul alszom. Álmomban sorra jönnek vissza 
hozzám az áldozatok. Látványukból eltűnt minden eset-
legesség, mindannyiunk szemében egyforma izzás. Éget 
a tekintetük, és éretlenségem folytán fogalmam sincs, 
miben áll ennek az érzésnek az elviselhetetlensége. 

Emlékszem, annak idején mekkora gondot jelentett szá-
momra is az elalvás. Persze nem álomképektől féltem, ha-
nem valami nehezen megmagyarázható érzéstől. Apám 
szerezte a szoba-konyhás szolgálati lakást vidéken, ő volt 
hármunk közül az egyedüli kereső. Esténként komoran 
érkezett haza, és vacsora közben rendszerint egyetlen 
szó sem esett az asztalnál. Olykor anyámra pillantottam 
segítséget keresve, mert nyomasztó volt a némaság. De 
ő úgy nézett a tányérjára, mintha minden a legnagyobb 
rendben lenne. Tévénk nem volt, szótlanul készülődtünk 
a lefekvéshez az egyetlen szobában. Egymás előtt vet-
kőztünk, fürödtünk, majd mindhárman elhelyezkedtünk 
az isten tudja, honnét szerzett franciaágyon, mely csak-
nem a fél helyiséget elfoglalta. Gondosan ki volt porcióz-
va mindenkinek a helye. A családfenntartó magától érte-
tődően elterpeszkedett, mi anyámmal az ágy szélén hú-
zódtunk össze. Anyám sohasem ölelt meg sem engem, 
sem apámat. Kisgyerek számára érthetetlen zajokra sem 
emlékszem. Minden éjjel ott voltam mellettük, de fogal-
mam sincs, mikor élhettek házaséletet. 

Iskolatársaim mesélték, hogy tőlük minden este el-
búcsúznak a szüleik lefekvés előtt. Ezt különösnek talál-
tam. Eszerint, ha az ember elalszik, hosszú útra indul? 
És hová vezet az az út? Ilyen kérdések is megfogalma-
zódtak bennem, miközben anyám mellett kuporogtam. 
Éreztük egymás testmelegét, de egyikünk sem vett tu-

s  Beck Tamás

Elalvás előtt
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domást a másikról. Megmoccanni nem volt 
szabad, apám a legkisebb neszre is felriadt. Mi-
közben ők ketten igyekeztek minél mélyebb-
re merülni önmagukba, szorongva ébredtem 
rá, hogy engem magamra hagytak. A jelenlé-
tük máskor sem volt számottevő az életemben, 
de elalvás előtt szinte elviselhetetlen volt a hi-
ányuk. 

Akkor még nem tudtam, hogy a gyerekko-
rom egyetlen hosszú lappangási idő, kegyes 
haladék. Már kertvárosi családi házban lak-
tunk, amikor szinte egyszerre betegedtünk 
meg apámmal. Őt gyorsan ölő kór kerítette ha-
talmába, engem lassú sorvadás kezdett emész-
teni. Aznap, amikor az orvos fél évet prognosz-
tizált neki, nem ismertünk rá apámra. Hazatér-
ve harsányan üdvözölt bennünket, hüledező 
anyámat magához ölelte. Vacsora közben öm-
lött belőle a szó. Mintha mindaz, amit addig 
iszonyú akarattal magába gyűrt , most talált 
volna kiutat. Anyám a könnyeit nyelte, de én 
nem értettem, mert nekem nagyon is tetszett 
e váratlan változás. Amikor pedig apám átnyúlt 
az asztal fölött, és megfogta a kezét, anyám lecsapta ka-
nalát, és kirohant a házból. 

Amikor magunkra maradtunk, apám is elcsendesedett. 
Gondosan kerülte a tekintetemet, mintha bűntudat gyö-
törné. Akkor sem nézett rám, amikor rezignáltan kijelen-
tette, tudja, hogy rossz apa volt. Szemmel láthatóan a be-
tegségem kirobbanását is velem szemben tanúsított ma-
gatartásának tulajdonította. Tisztában volt vele, hogy a 
nem is túl távoli jövőben tolószékbe kényszerülök, de az-
zal is, hogy ő azt már egészen biztosan nem éri meg. Se-
baj, mosolyodtam el, mert megszántam, Roosevelt elnök 
tolószékből nyerte meg a világháborút! Meglepetten pil-
lantott fel rám, mint aki még sohasem töprengett el raj-
ta, mi zajlik a környezetében élők lelkében. Aztán olyas-
mit kérdezett, hogy azt hittem, rosszul hallok. Szaggatot-
tan beszélt, kereste a szavakat, mintha szégyellné magát. 

Tekintve, hogy nemsokára megkezdődik a haláltusája, 
majd örökre elalszik, nem akar felkészületlenül útra kel-
ni. Így mondta: útra kelni. Hosszú élete folyamán minden 
este azonnal elaludt lefekvés után, ahogyan a Nap is hir-
telen nyugszik le a trópusokon. De a lelke mélyén azért 
sejtette, hogy léteznie kell alkonyatnak is, mely megelőzi 
a sötétséget. Gyanítja, hogy a halál is így zajlik le. Ezért só-
várogva érdeklődött: én mire gondolok elalvás előtt? 

A természet végül megkímélte ettől a problémától, 
halála előtt két héttel kómába esett. A sors különös fin-
toraként a lelkész egy zsoltárt idézett a temetésén: „Alig 
térek nyugovóra, békében elalszom, mivel Te, Uram, ki-
váltképpen megerősítettél engem a reménységben.” 
Azt hiszem, ez a lényeg. Akár egy szeizmográf, elalvás 
előtti gondolataink jelzik, ha egy-egy rossz apa avagy 
Foday Sankoh gyermekei vagyunk. 
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s 2006-ban az egyik legnépszerűbb és leg-
régibb orvosi lap, a British Medical Journal 

(BMJ) közvélemény-kutatást tartott az olvasói kö-
zött, hogy 1840, azaz a lap alapítása óta mit tartanak 
a 10 legnagyobb orvosi felfedezésnek, illetve áttö-
résnek. Elsőként a köztisztaságot jelölték meg, má-
sodik helyen végeztek az antibiotikumok, az oltások 
a negyedik helyre kerültek, és a fertőzések hátteré-
ben a mikrobák kimutatása a hatodik helyet szerez-
te meg. Valóban, 1848-ban Angliában és Walesben 
a városi lakosság várható élettartama a szegények 
között mindössze 15 év, a tehetősek között is csak 
35 év volt, és elfogadott, mindennapi tényként ke-
zelték, hogy minden második csecsemő meghal. Az 
1870 és 1970 között eltelt 100 évben drámai válto-
zás következett be: a halálozás 75%-kal csökkent, 
a fertőzések 30%-os részvétele a halálozásban 4%-
ra redukálódott, a csecsemőhalandóság ma 6%, és 
a várható élettartam néhány afrikai és ázsiai ország 
kivételével 70 év körül van. Mindez azonban egy 
meglepő dologgal járt: a fertőzések szabályozásával 
és a higiéné javulásával egyidejűleg az immunrend-
szer egyéb, túlérzékenységgel járó kórképei gyako-
ribbá váltak, az előfordulásuk 100 év alatt merede-
ken megnőtt. 

A fenti tényekre alapozott ún. higiénéhipotézis 
szerint a modern társadalom köztisztasága kockáza-
ti faktort jelent az immunbetegségek – az allergia 
és az autoimmun kórképek, pl. sclerosis multiplex 
– kialakulására. Bizonyos korai környezeti hatások 
védenek az allergiával szemben, és ezek nem a ste-
ril, hanem ellenkezőleg, egy fertőzött gyermekko-
ri környezetre utalnak: ilyen védőfaktor az idősebb 
testvér jelenléte – az óvodából és iskolából haza-
vitt, gyakoribb fertőzések lehetősége miatt –, a nem 
tiszta otthoni környezet gyermekkorban, a széklet-
tel terjedő fertőzések, a baktériummal szennyezett 
por, háziállatok a lakásban, a gazdaságilag vissza-

maradott vagy vidéki környezet. A feltételezések 
szerint a korai, gyermekkori fertőzések szükségesek 
a helyes immunválasz kialakulásához. Amennyiben 
ezek hiányoznak – pl. védőoltások vagy az antibio-
tikumok miatt –, akkor ártalmatlan környezeti anti-
génekkel szemben jön létre egy rosszul szabályozott 
immunválasz, melynek eredménye az allergiás vagy 
autoimmun megbetegedés. Érdekes módon, a bél-
ben jelen lévő baktériumok, a bélflóra is különbö-
zik az allergiás gyermekekben. Sőt a japán SM gya-
koriságának növekedése is összefüggésbe hozható 
a táplálkozási szokások változásával, és a bélflóra kí-
sérletes megváltoztatásával állatokban könnyebben 
kiváltható az SM modellje.

A higiénéhipotézis szerint tehát az allergia és az 
auto immun kórképek drámai növekedése párhu-
zamosan történt az eltelt 100 évben. Az SM mellett 
az autoimmun cukorbetegség és a gyulladásos bél-
betegség is gyakoribbá vált. Mindez azonnal felveti 
a kérdést, hogy vajon összefüggés lehet-e az allergia 
és az autoimmun kórképek között? Ha ezt a kapcso-
latrendszert gondoljuk tovább, három nagy területen 
érdemes vizsgálódni: (i) Vajon az allergia és autoim-
mun betegségek molekuláris mechanizmusában le-
hetnek-e közös pontok, amelyek a logikai kapcsola-
tot sugallják? (ii) Ha egy adott országban vagy me-
gyében felmérést végeznek, hogyan változik a két 
betegségcsoport aránya: az allergia esetén gyako-
ribb-e az autoimmun megbetegedés – pl. SM –, azaz 
kockázatot jelent-e; vagy ritkább, azaz éppenséggel 
véd az ellen? Főleg a csecsemőkori, gyermekkori be-
tegségeket – atopiás bőrbetegség, dermatitis, ekcé-
ma, asztma és szénanátha – érdemes megvizsgálni. 
(iii) És végül, a kezelésnek van-e bármiféle hatása? Az 
allergiás betegségek kezelése hozzájárulhat-e az au-
toimmun betegségek megjelenéséhez vagy aktiváló-
dásához, pl. fokozza-e sclerosis multiplex shub, relap-
szus kockázatát?

s  Prof. dr. Illés Zsolt, Pécsi Tudományegyetem, Neurológiai Klinika

Allergia és sclerosis multiplex
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Az allergiás és autoimmun betegségek mecha-
nizmusában számos lehetséges kapcsolódási pont 
van. Ezek értékelése azonban az utóbbi 10 évben 
jelentős változáson ment át, részben a biotechno-
lógia gyors fejlődésének köszönhető felgyorsult ku-
tatás és az ezzel járó nagyszámú információ miatt. 
Korábban azt gondolták, hogy az immunbetegsé-
gek – allergia és autoimmun kórképek – hátterében 
álló immunválasz két nagy csoportra osztható, és 
ezek egymást ellentétesen befolyásolják. Ráadásul 
az allergia hátterében az egyik, míg az autoimmu-
nitás hátterében a másik immunválasz állna, és így 
az allergia védene az autoimmun betegségek ellen. 
Mára sajnos kiderült, hogy egyrészt az immunválasz 
nemcsak két, hanem több alapfolyamatból áll, és 

maguk az autoimmun betegségek sem egységesek: 
pl. létezik olyan asztmabetegség, melynek hátteré-
ben döntően az egyik, míg egy másik asztmatípus-
nál a másik immunválasz fontos. Ez az immunológi-
ai sokszerűség, heterogenitás a sclerosis multiplex-
re is valószínűleg igaz. 

Gyakorlati szempontból a fenti, második kérdésre 
adott válasz nagyon fontos: hogyan fordul elő egy 
adott területen lakó népességben az allergia és az au-
toimmunitás? A korai tanulmányok arra utaltak, hogy 
az SM és az allergiás, ún. atopiás betegségek között 
pozitív a kapcsolat, vagyis fokozott a kockázat. Az ezt 
követő adatok azonban ellenkezőleg, inkább azt su-
gallták, hogy az SM a szénanátha, az asztma és az ek-
céma csökkent gyakoriságával jár együtt. 
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1997-ben egy korai, francia tanulmány vizsgálta 
az allergiás betegségek és az SM kapcsolatát 600 
SM-betegben és több mint hatezer kontrollban. Az 
allergiás betegségek sokkal ritkábbak voltak a be-
tegekben: szénanátha 19%-ban, asztma 5%-ban 
fordult elő. Hasonló adatokat találtak 2002-ben 
a walesi háziorvosi adatbázist átnézve. 320 SM-
beteget hasonlítottak 320 kontrollhoz: az asztma 
és az ekcéma előfordulási valószínűsége a bete-
gek között alacsonyabb volt. 2007-ben 294 ame-
rikai SM-beteget és 1250 kontrollszemélyt kérdez-
tek meg kérdőív segítségével: a felmérés arra utalt, 
hogy az allergiás megbetegedések nem jelentenek 
kockázatot az SM betegségre, korábbi allergia nem 
volt gyakoribb az SM-betegek között. Két hasonló 
nagyságú olasz felmérés szintén nem találta gya-
koribbnak az ételallergiát, a szénanáthát, asztmát 
és ekcémát SM-betegekben. Többek között Olasz-
ország északnyugati részén, Páviában 200 SM-be-
teg és 200 egészséges kontroll adatait tekintették 
át egy kérdőív alkalmazásával, melyben asztmára 
és szénanáthára kérdeztek rá, és statisztikai mód-
szerrel megpróbálták az értékelésből kizárni egyéb 
faktorok – pl. dohányzás, munkahelyi és otthoni 
porallergén – lehetséges befolyásoló hatását is. Az 
SM-betegek között egyértelműen alacsonyabb volt 
a szénanátha (9,5%) és az asztma (2%) mint a kont-
rollpopulációban (23,5% és 3,5%). Ezek az adatok 
tehát mind arra utalnak, hogy az allergiás beteg-
ségek és az SM között a kapcsolat inverz: vagyis az 
allergia nem jelent kockázatot sclerosis multiplex-
re, és SM-betegekben ritkább az allergiás megbe-
tegedés.

Több tanulmány más megközelítést használt: meg-
próbálta feldolgozni és összesíteni az egyes közle-
mények adatait. 2011-ben egy nagy tanulmány átte-
kintette azokat a tudományos közleményeket, me-
lyek az SM és az allergiás betegségek kapcsolatáról 
jelentek meg. Első lépésben 1010 publikációt talál-
tak, majd mindet áttanulmányozva csak azokat vet-
ték figyelembe, melyek nagyon szigorú, következe-
tes és statisztikailag korrekt összehasonlítást tettek 
lehetővé: 10 ilyen közlemény felelt meg a követel-
ményeknek. E 10 közlemény is nagyszámú, közel 
2800 SM-beteg és 262 000 kontroll összehasonlítá-
sát tette lehetővé. 

Az eredmények azt jelezték, hogy az allergiás 
megbetegedések – asztma, szénanátha, ekcéma, 
atopiás bőrgyulladás, dermatitis – és az SM között 
statisztikailag mérhető kapcsolat nincs. Megjegy-
zendő azonban, hogy bár statisztikailag bizonyí-
tani nem lehetett, mégis az összes allergiás beteg-
ség ritkább volt az SM-betegekben a kontrollokhoz  
képest.

Végül fontos kérdés, hogy az allergiás betegségek 
kezelése jelent-e kockázatot az SM előfordulására, 
aktiválódására, vagy befolyásolja-e a kezelés haté-
konyságát. Erre vonatkozóan rendkívül kevés adat 
áll rendelkezésre. Az allergiás betegségek kezelésé-
re alkalmazott leg gyakoribb gyógyszer – antihisz-
tamin – az SM állatmodelljében csökkenti a kísérle-
tes betegség súlyosságát. Ezért egy angol adatbá-
zisban 163 antihisztaminnal kezelt SM-beteg adatait 
hasonlították 1500 kontrollhoz: az alkalmazott anti-
allergiás (antihisztamin) kezelés csökkentette az SM 
esélyét. 

A kísérletes adatokat is figyelembe véve, egyes 
antiallergikumok tehát jótékony hatással lehetnek 
mind az SM kockázatára, mind esetleg az SM akti-
vitására.

Összefoglalva úgy tűnik, az allergiás betegség 
vagy annak kezelése nem jelent kockázatot scle-
rosis multiplexben. Sőt SM-betegekben az allergia 
ritkább, és az alkalmazott antihisztamin-kezelés az 
SM kockázatát csökkentheti. Vagyis aki allergiás és 
SM-betegségben is szenved, szedje az allergia elleni 
gyógyszerét.
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s Ezzel egy időben egy orvostudományi-neuro-
immunológiai konferencia is zajlott, ahova még 

a tengerentúlról is érkeztek szakemberek, hogy megosz-
szák egymással a legújabb kutatási ered ményeket. 

Az angol nyelvű tudományos konferencián szó volt 
olyan eredményekről is, amik áttörést hozhatnak az SM 
gyógyítása-kezelése terén, de még hosszú kutatás kell, 
hogy ezt megelőzze, amibe pl. a pécsi neuroló giai klinika 
is részt vesz, és ehhez betegek jelentkezését is várják. 

A társadalmi kérdésekkel foglalkozó betegszerveze-
ti konferencia fókuszában az állt, hogy mivel az SM je-
len helyzetben gyógyíthatatlan betegség, ezért első-
sorban a rehabilitációra, a beteg erőnlétének, testi-
lelki jólétének minél nagyobb fokú megőrzésére kell 
koncentrálni. Dr. Réthelyi Miklós, a nemzeti erőforrás 
(NEMFI) miniszter a rendezvény védnökeként szólalt 
fel a tanácskozáson, ahol arról beszélt, hogy a gondo-
zási rendszernek egyre nagyobb súlya lesz az egész-

s  Fülöp Hajnalka

Szemelvények a pécsi nemzetközi betegszervezeti  
és orvostudományi SM-konferenciáról

Beszélgessünk és mozogjunk 
– avagy a kommunikáció és rehabilitáció szerepe az SM-ben

A hazai regionális sclerosis multiplex (SM) szervezetek delegáltjai mellett  
tíz kelet-közép-európai ország nemzeti SM-szervezeteinek vezetői vettek részt  

a március végén Pécsett megrendezett nemzetközi konferencián,  
amit a Magyar Sclerosis Multiplexes Betegekért Alapítvány (MSMBA) szervezett.
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ségügyi ellátásban. A sclerosis multiplexben a beteg-
ség sokszor erőteljesen, váratlan intenzitással jelentke-
zik. Az ő esetükben is a gondozás során együttérzéssel 
kell viseltetni a betegek iránt, és célszerű élni az inno-
vatív lehetőségekkel, valamint folyamatosan új utakat 
keresni a gyógyításban. A rehabilitációra tehát egyre 
nagyobb figyelem és anyagi támogatás kell hogy jus-
son – foglalhatjuk össze dr. Réthelyi Miklós, a NEMFI  
miniszterének szavait. 

A konferencián ezzel kapcsolatban elhangzott egy 
érdekesség. A fizikai rehabilitációban egy új trend je-
lent meg a fejlettebb országokban, az ún. élmény-
alapú vagy kihívásterápia. Ennek lényege, hogy a 

kezelés játékos, élményt adó, a megszokottól elté-
rő módon zajlik, így a fiatalabb vagy eddig be nem 
vonható betegek is szívesebben részt vesznek eb-
ben. Ilyen lehet pl. a számítógéppel összeköthető, 
egyensúlyozást, otthoni mozgást segítő eszközök 
sora. A magyar valóságnak azonban talán jobban 
megfelel, hogy sokan nem kapják meg a megfele-
lő rehabilitációs kezelést, mert nem is tudnak ar-
ról, vagy nincs a közelükben ilyen intézmény, eset-
leg csak pénzért kaphatók ezek a szolgáltatások.  
(Számukra jó hír, hogy az interneten és DVD-n is elér-
hető már az MSMBA által kiadott otthoni tornagyakor-
latokról szóló rehabilitá ciós gyógytorna film.) A www.
magyarsminfo.hu oldalon pedig jelenleg olvasható 
egy sorozat az SM-betegek részére hazai rehabilitáci-
ót nyújtó intézményekről. (Nyíregyházi SM Centrum, 
Kulcsi Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály, nagykőrö-
si, soproni intézmények stb.). A teljesség igénye nél-
kül néhány rehabilitációs eszköz a gyógytorna mel-
lett: gyógymasszázs, fényterápia, TENS-készülékek, 
BEMER-készülék. Mindezek használata akkor segít, ha 
rendszeresen, a napirendbe illesztve használjuk.

A rehabilitáció fontos része az orvos útmutatá-
sainak, életvezetési tanácsainak betartása. Érdekes  
kutatást folytattak ezzel kapcsolatban is, amiről dr. Pil-
ling János, a SOTE Magatartás-tudományi Intézének 
munkatársa számolt be. Az orvos-beteg közti kommu-
nikáció javításáról szólva azt javasolja, hogy a betegek 

Kapcsolódó anyagok: 

A konferencia anyagából egy összeállítás, vala-
mint riportok, beszámolók elérhetők a Diagnózis 
TV műsorán:
http://www.youtube.com/watch?v=R7pQR3hBCek

Konduktív mozgásfejlesztés SM-betegeknek  
– a teljes video, HD minőségben:
http://www.youtube.com/watch?v=6h1s3r41g9I& 
feature=related
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tudatosan készüljenek az orvosi konzultációkra. Írják 
össze, mit szeretnének kérdezni, és következetesen ér-
deklődjenek kezelőorvosuknál a válaszok iránt. Lehető-
leg legyen választott orvosuk, aki folyamatosan kíséri e 
betegségüket, ismeri az élethelyzetüket, azok változá-
sait. Vezessenek naplót, hogy tüneteiket, panaszaikat 
összefüggéseiben is el tudják mondani. Keressenek 
betegségükkel kapcsolatos információkat a megbíz-
ható internetes oldalakon, kérdezzék meg orvosukat 
arról, mit tartanak megbízhatónak, és mit nem! Tartsák 
a kapcsolatot betegtársaikkal. Ez utóbbira jó lehetősé-
get nyújtanak a betegszervezetek programjai, klubjai. 
A virtuális világban pedig ugyanezek levelezőlistái, fó-
rumai, blogok, illetve a közösségi oldalai adhatnak te-
ret a találkozóknak. Itt a hasonló élethelyzetben lévő, 
hasonló kezelés alatt álló betegek egymásnak adott 
javaslatai, beszámolói sokat segíŧhetnek, főleg, ha or-
vosukkal is átbeszélik az ott hallottakat. A felmérések 
szerint a betegek egy kis hányada szedi a gyógyszere-
ket az orvos utasításai szerint. Többféle oka van, van, 
hogy ki sem váltják, van, hogy kiváltják, de a beteg-
tájékoztatót olvasva megijednek. Nekik tanácsolható, 
hogy bízzanak orvosuk javaslatában, és a gyógyszert 
szedő emberek – többnyire jó – tapasztalataiban, amit 
szintén jó, ha minél több érintettől megtudnak. 

A betegek csodavárásáról is szóltak előadások, 
hisz a hosszan tartó, fokozatosan romló beteg-
ség sok embert az ún. alternatív gyógyászat felé te-

rel. A sokszor sok pénzért, nem megbízható keze-
lőszemélyzettől kapott ún. terápiák nem javítják a 
beteg állapotát, sőt ronthatják is. (A lávakőtől a pet-
róleumig hosszú a sor, mindenki találkozik ezekkel!)  
Érdemes ezeknél is kikérni betegtársak, betegszerve-
zetek képviselőinek véleményét, az orvosok szakmai 
tanácsa után természetesen. A kezelőorvos ugyan-
is – ahogy a konferencián is láthattuk – folyamato-
san tisztában van a legújabb orvostudományi vívmá-
nyokkal, és azokat a betegek gyógyítására fordítja. 
De ehhez együtt kell működni. Dr. Pilling János kéré-
se még, hogy a betegek dicsérjék orvosukat. Amikor 
csak lehet!
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s Igen, Kedves Olvasók, ahogy azt a fenti né-
hány sorból már sejteni lehet, ebben a grafoló-

giai rovatban most egy rendkívüli esettel foglalkozunk.  
Hiszen egy olyan sorstársuknak kézírása kerül elemzés-
re, aki, néhány évvel ezelőtt, amikor az SM-újság grafo-
lógiai sorozatához lapozott, nem grafológiai elemzést 
kért, hanem az iránt érdeklődött, hogy ő, akinél már 
évek óta diagnosztizálták az SM-betegséget, ugyanak-
kor foglalkozott is már egy ideig a grafológiával, folytat-
hatná-e tanulmányait az intézetünk levelező tagozatán, 
hogy a grafológia rokon területéből, az eseti írásszakér-
tésből is OKJ-végzettséget szerezhessen. 

Levélírónk, Czuppon László, aki Ikerváron lakott, s ak-
kor még a szombathelyi rendőrségnél teljesített szolgá-
latot, telefonbeszélgetésünk után beiratkozott a Soproni 
nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdasági Karán in-
duló OKJ grafológus-írásszakértő képzésünk levelező ta-
gozatára, ahol az egyetemisták mellett külső érdeklődők 
is látogathatták levelező kurzusainkat. 

 Laci (akinek kézírása az 1. számú mellékletben látható) 
beiratkozása után képzőintézetünk soproni tagozatának 
leglelkesebb hallgatójává vált. Szívesen vállalta a bejárás 
nehézségeit Sopronba a Szombathely környékén lévő kis 
faluból, Ikervárról, mivel azokban az években még nem 
indult el a szombathelyi Savária Egyetemen képzőintéze-
tünk levelező tagozata. 

S bár egészségi állapota a tanulás időszaka alatt is elég 
sokat romlott, szinte egyszer sem hiányzott az órákról.  
S hihetetlen kitartással és lelkesedéssel élte bele magát eb-
be a számára egyre izgalmasabbnak tűnő ősi és mégis új-
szerű pszichológiai ismereteket tartalmazó OKJ szakmába.

 Annál is inkább, mivel a grafológiai tanulmányokon túl, 
maga az írásszakértés eredeti hivatásához, a rendőrségen 
teljesített szolgálatához adott olyan információkat, ame-
lyek bővítették szakmai tudását, s amelyeket munka köz-
ben is hasznosan tudott alkalmazni. 

A képzés grafológiai részének megismerése pedig nem-
csak emberi kapcsolatait segítette, hanem pszicholó giai 
kultúráját, önismeretét is bővítette. Saját kézírásán keresz-
tül pedig a fizikai állapotának írásban megjelenő grafoló-
giai megnyilvánulásait követhette nyomon. 

Kutató munkáiban nemcsak az egészségesek, s nem-
csak más SM-betegek kézírását tanulmányozta, hanem 
megfigyelhette az elméleti ismereteket a saját kézírásá-
nak vetületén keresztül.

Laci óriási lelkierővel, kitartással, szorgalommal, akarat-
erővel és elszántsággal végezte el a képzést. Nem tántorí-
tották el a céljától a betegségével együtt járó nehézségek. 
Az állapotának nehezebb időszakai sem fordították vissza 
tanulmányai során. Sőt! A nehézségek gyakran megerősí-
tették, mivel ezek „kihívást” jelentettek a számára.

 Jelenleg már a szombathelyi Savária Egyetemi Köz-
pontban is működik a kétéves OKJ képzésünk, havi egy 
szombati napon. S Laci (aki közben jelesre diplomázott), 
végzett grafológusként is meglátogat minket ezeken a 
foglalkozásokon, részt vesz a szervező munkánkban, és 
gyakran adunk számára lehetőséget arra, hogy átadhas-
sa a hallgatók számára korreferátumok formájában új hi-
vatásának gyakorlati tapasztalatait. Annál is inkább, mivel 
a rendőrségnél már nem teljesít szolgálatot, ugyanis két 
évvel ezelőtt leszázalékolták. Sajnos a mankó is előkerült, 
s amíg eljut az előadóteremig, az bizony nem kis művelet 

s  Pálmai Anna, Interaktív Grafológusképző és Grafomédia Intézet,
grafológus szakértő, intézményvezető

 A lélek erős, (csak) a test gyenge 
 Válaszol a grafológus

Egy különleges eset, amikor is egy  SM-beteg, aki néhány évvel ezelőtt ennek
 az újságnak grafológiai rovatát olvasta,  úgy döntött, hogy ő is GRAFOLÓGUSSÁ,   

és egyben eseti ÍRÁSSZAKÉRTŐVÉ válik.
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a számára. „De sokan segítik, segítették őt az autó ajtajától 
az egyetem kapujáig eljutni.” Azonban a lelkesedése most 
is töretlen maradt. S bár eredeti szakmájában már nem 
tudja kiteljesíteni emberközpontú ambícióit, de új hívatá-
sában, a grafológiában – és az eseti írásszakértői munká-
ban – újra és újra megtalálja elveszettnek látszó emberi 
kapcsolatait, megtalálta hitét, megtalálta újra önmagát.

S hogy milyen személyiségjegyek, lelki attitűdök, ér-
tékek bizonygatják mindezt a grafológus számára az SM 
miatt eltorzult írásképben, azok Laci írásmintájában az 
SM torzítása ellenére is jól láthatók.

Persze ezek a személyiségjegyek a kézírásában akkor 
is láthatóak voltak, amikor még nem ismertük Lacit sze-
mélyesen. S amikor még óriási lelkesedését, sikerori-
entáltságát, megbízhatóságát a köztünk töltött napjai, 
évei még nem igazolták vissza az együtt töltött időszak 
tapasztalatainak értékeivel. Most már azt is elmondhat-
juk, hogy maga az élet igazolta vissza mindazt, amiről 
jelentkezésekor „beszélt az írás”. Holott, akkor is körülte-
kintően kellett elvonatkoztatni az SM-betegség írásban 
megmutatkozó grafológiai megnyilvánulásainak meg-
tévesztő útvesztőitől. 

De lássuk Laci legutóbbi levelének kézíráselemzését.
(Talán furcsa az olvasóknak az előző levelek után, hogy 

Czuppon László tegező viszonyban írja ezt a levelet. Ehhez 
azonban tudni kell, hogy a grafológus kollégák általában 
tegeződnek. Másrészt ő is tagja a Magyar Írástanulmányi 
Társaságnak, amely az ország legrégibb 80 éves nonprofit 
szakmai ernyőszervezete, s amelynek, nagy megtisztelte-
tés, hogy 20 éves programszervezői munkái után, több mint  
7 éve elnöke lehetek. S ebben a nonprofit országos szerve-
zetben és a képzőintézetemben is, a tegező viszony szinte 
kötelező. Így most a kézírás elemzését én magam is tegező 
viszonyban folytatom.)

Kedves Laci!
Én is köszönöm, hogy elemezhetem nagy nyilvános-
ság előtt a kézírásod. Helyszűke miatt itt csak az írásod 
elemzésének egy töredékére kerülhet sor. De amit en-
nek a cikknek a bekezdésénél a történet ismertetésé-
be már belefoglaltam, az tulajdonképp az elemzés egy 
részét is tartalmazta, amely így szólt: „Laci óriási lelki-
erővel, kitartással, szorgalommal, akaraterővel és el-
szántsággal rendelkezik.” S ez még a képzés előtti idő-
szakában a kézírásod tudattalan üzenete volt, ma már 
ezeket a tulajdonságjegyeket a „nagybetűs élet bizo-
nyította”.

Tanultuk, s így biztos tudod, hogy „egy jel nem jel”. 
De az SM-et megmutató betegségjelek között jól lát-
hatók az erősen lefelé tartó sorok, amelyek a lelki- 
fizikai teljesítőképesség csökkenéséről, fáradtságról,  
a betegség depresszív folyamatáról árulkodnak. Nálad 
azonban nem csak ezeket jelentik. Hiszen ellentmond 
ezeknek a betegségjeleknek a nagy érzelmeket, szere-
tetet sugárzó vonalminőség, amely ugyanakkor szen-
vedélyt és óriási akaraterőt mutat, amely valamilyen 
szinten felülmúlja, legyőzi a betegségjeleket. 

A szív alakú nyitott (ováljaid) „o” betűid nyíltszívűsé-
get, emberszeretetet, a hurkos „a” betű szárai a mun-
ka szeretetét jelzik, a hatalmas lángnyelvű „l” betűid 
pedig szellemi igényességet és lelkesedést sugallnak.  
S legtöbbet talán az árkádos, magas és rendkívül sok-
féle, különleges megoldásokat mutató „m” betűk felett 
időztem, amelyek megbízhatóságot jeleznek, a lelki ter-
hek, és magasabb rendű célok felvállalását, valamint az 
emberi kapcsolatok óriási jelentőségét hangsúlyozzák 
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a munkádban, a hivatásodban. S talán ezeken keresztül 
győzheti le a depressziót a szeretet és a tenni akarás. 

Hiszen öröm számodra a munka. Nehéz, de vigaszt 
adó, megbízható emberi kapcsolatok kialakítását jelzik 
ezek a hangsúlyos, szinte kikiabáló, egészen különleges 
megoldásokat mutató árkádos „m” betűk. Vannak per-
sze rendkívül erős testi és lelki fájdalmakat, fusztráció-
kat megtestesítő grafológiai jelzések is ebben a külön-
leges írásmintában, s komoly anyagiakkal kapcsolatos 
stresszhatásokat is jeleznek az „s” betűk szögesedései, 
amelyek ennek a betegségnek elhúzódásánál nagyon 
is érthetőekké válnak. De te ezeken túljuthatsz, hiszen 
pontos vagy és rendkívül megbízható. A baj az, hogy so-
kat rágódsz és sokszor bántod önmagad, s egyre inkább 
hiányoznak a közvetlen „munkatársak”. Azonban fon-
tos, hogy magas kritikai érzéked felülmúlja bölcsessé-
ged. Persze, ha fájdalmaid vannak, ezt a képességedet 
kevésbé tudod kamatoztatni, akkor is, ha a kézírásod-
ban többségében az önzetlen szeretet dominál. Ilyen-
kor úgy tűnik, hogy a „lélek erős, de a test gyenge”.  
S gyakran hiányoznak a társak, a munkatársak („sz” be-
tűben lévő s-z távolsága az írásban). 

Annál is inkább, mivel rendkívül jó szervezőképessé-
get, magas szellemi igényességet mutat ez az írás a gra-
fológus számára.

 Az olvasottság, a gyors döntés, a gyors kezdés mellett 
ott a kézírásodban a túlérzékenység, a sérülékenység fo-
kozott veszélye is, és ezek miatt néha nehezen megy a ke-
rék, mármint az élet kereke. Ismered már a magyar klasz-
szikus grafológusunknak, a „ jó öreg Bodroghy papának 
tanításait”, akit úgy emlegettünk, mint a magyar klasz-
szikus grafológia nagy tanítóinak egyikét. S ő a szöges-
re formált oválokat, az „ a” „o” „ö” betűkben az élet kereké-
nek szimbólumaiként emlegette. S tanításai szerint ezek 
az esemény karika tükreként, ha szögletessé válnak, ak-
kor úgy tűnik, hogy az élet dolgai valahol nem kerekek, 
nem gördülékenyek. Hát ezeket az „életkerekeket”, oválo-
kat bizony az SM-betegség többnyire szögletesre faragja. 
Azonban az erőd óriási. Hiszen vannak az SM-betegség 
jelei mellett is kerekre, sőt szív alakúra, szeretetformájú-
ra formázott, nyitottra sikerült oválok. Vagy ahogy Bod-
roghy tanár úr mondaná, „eseménykarikák” az írásodba, 
amelyek jelzik, hogy „a lélek erős és szeretetteljes, akkor 
is, amikor a test erőtlen”. S az ékezetek hajlékonysága az 

„á” betű felett nemcsak hajlékonyságot, rugalmasságot, 
hanem humorérzéket is sejtetnek a kézírásodban. 

Erről az oldaladról nem ismertelek. Holott maga a szö-
veg egy része is jelzi, amikor azt írod:

 „Ráadásul »akasztják a hóhért«, hisz magam is grafo-
lógus vagyok. Ez tartja bennem a lelket, hisz nemcsak az 
írással, a járással is gond van. De ami nem öl meg, az meg-
erősít, legalábbis remélem.”

Nos a hullámos ékezetek a levél első sorában a köszö-
nöm szó „ő ” betűiben a humor jeleinek könnyedségét 
mutatják, de amint olvasható, megjelenik magában a 
szövegben is a humor egy kissé morbid formája. 

Azonban az aláírás szignója, rendkívül szép és siker-
orientált célok megjelenítését tükrözi. Sejteti azokat a tit-
kos vágyakat, amelyek többről szólnak, mint amelyekről 
beszélni lehet. 

Ezek a vágyak, ambíciók hitednek erejéből fakadnak, 
s felszállnak a nap felé törve, mint Főnix, s legyőzik a le-
győzhetetlennek látszó hétköznapokat. 

Sok sikert kívánok neked, Laci, ahhoz a titkaidat őrző 
Főnix madárhoz, amely rendíthetetlen hitedből, hivatá-
sod szeretetéből és humorérzéked erejéből fakadhat.

Kedves Olvasók! 

Várom leveleiket és jelentkezésüket az ősszel in-
duló esti és levelező tagozatú tanfolyamainkra, 
képzésünkre, amely Budapesten a Központi Iro-
da előadótermében és a vidéki városok egyete-
mein is indul abban az esetben, ha van legalább 
20 fő jelentkező. SM-betegeknek 50%-os tandíj-
kedvezmény lehetőségét biztosítjuk.

A képzés havi 1 szombat levelező tagozaton.  
A szervező részére a képzés ingyenes. 

Írhatnak és jelentkezhetnek képzésünkre az Interak-
tív Grafológusképző és Grafomédia Intézet címére: 
1011 Bp. Bem rakpart 15. mfsz.2/A, de jelentkezhet-
nek a palmai.anna@drotposta.hu email címen is. 

Bővebb tájékoztatót kaphatnak a 

www.grafomedia.hu honlapon.

 Pálmai Anna, grafológus, írásszakértő. 
Telefon: 06-30/9-222-948
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s Kérdés:  30 éves SM-beteg nő vagyok. Tysabri-ke-
zelésben részesülök 11 hónapja. Úgy hallottam, hogy 
a PML kialakulásáért felelős vírus szűrésére létezik egy 
gyorsteszt, amihez csak vérvétel szükséges. A kérdésem 
az lenne, hogy ennek elvégzésére itt, Magyarországon 
van-e lehetőség?
 
Válasz: Kedves Kérdező!
A vírust az agyvízből lehet kimu-
tatni biztonsággal. Ilyen vizsgála-
tot Magyarországon nem végez-
nek, de a Tysabri-terápiát kézben 
tartó orvosának indokolt esetben 
van lehetősége elküldeni a mintát 
a külföldön történő vizsgálatához.

s Kérdés:  Tisztelt Doktornő!
Azt szeretném megérdezni, hogy  
a végtag-elvékonyodás tipikus SM-
tünet vagy más betegségekre is jel-
lemző-e, és ha igen, melyek ezek?
Válaszát előre is köszönöm!
 
Válasz: Kedves Kérdező!
A végag elvékonyodása általában az izmok meg-
fogyatkozása miatt történik. Ez a tünet általában a 
végtag inaktivitására (csökkent mozgására) utalhat. 
Ennek hátterében több betegség lehet, melyek az 
izomműködés vagy a beidegzés zavarával állnak kap-
csolatban. 

Ha ilyen tünetet észlel, keresse fel háziorvosát. 

s Kérdés:  Tisztelt Doktornő!
2002-től vagyok SM-beteg. MR-rel igazolt góc látha-
tó jobb oldalt az elülső szarv magasságában. Észre-
vettem, hogy ha „huzatban” vagyok, akkor nemsoká-
ra jobb oldalon a halántékomnál fájdalom jelentke-

zik, ami egy napig tart és a fülem 
is fáj. A fokozott érzékenység a 
góctól lenne, vagy egyébként is 
jelentkezne? Mire kell hogy fi-
gyeljek, vagy megelőzhető-e? 
Köszönettel: P. R.
 
Válasz: Kedves Kérdező!
A góc nem oka a huzatra való ér-
zékenységnek, ezért ezzel kap-
csolatosan nincs egyéb tennivaló. 
Vannak emberek, akik érzékenyek 
a huzatra. Kerülje a huzatot, védje 
fejét/fülét kendővel vagy kapuc-
nis pulóverrel.
Jó egészséget kívánok!

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

Tisztelt Olvasó!
Köszönjük, hogy bizalommal fordultak hozzánk kérdéseikkel. 

Most is, ahogy előző számunkban, dr. Rajda Cecília ideggyógyász szakorvos
és dr. Mátyás Edit pszichoterapeuta szakorvos  

válaszol az Önök által felvetett problémákra.

Dr. Rajda Cecília
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s Kérdés:  Az én problémám tavaly december vé-
gén kezdődött. Nagyon erős forgó jellegű szédülésem 
volt, ami 3-4 nap múlva kezdett el mérséklődni. Ekkor 
ideggyógyászhoz mentem, aki koponya- és nyakige-
rinc-MR-vizsgálatra küldött. Hallóideg-daganatot ta-
láltak, amit azóta gamma-késes eljárással „megmű-
töttek”. Koponya-MR véleménye: a nyaki myelonon 
demyelinisatióra jellemző eltérés, a hydro-syringo-
myelia lehetősége is felmerül. Nyaki MR véleménye: 
a nyaki gerinc területén a myelonban a syrinx mel-
lett valószínűleg inaktív SM-góc ábrázolódik, multi-
szegmentális potrusio. Voltam az amerikai úton ideg-
sebésznél, de SM terén nem kaptam kielégítő választ. 
Babát szeretnék és volt már két vetélésem a 15. és a 
22. héten. A lehetséges SM-nek nem tudom lehetett-
e köze hozzá? Mit tegyek? Annyi tünetem van, hogy 
a végtagjaim néha zsibognak és olyan hideg-meleg 
érzésem van! Kérem, segítsen! Ez valóban SM? Hova 
menjek, kihez forduljak? Válaszát előre is köszönöm! 

Andi

Válasz: Kedves Andi!
Mind a koponya, mind a nyaki gerinc MR-leírása ar-
ra utal, hogy a nyaki gerincvelőben van egy demye-
linisatiós góc (a leírás nem gócokat, hanem gócot 
említ). Ennek a hátterében nem csak SM állhat, mert 
a leírásban többszörös porckorong-előboltosulás 
és a nyaki gerincvelő-csatorna tágulása is szerepel. 
Az SM biztos diagnózisához elsősorban klinikai tü-
netek, majd MR-felvételen meghatározott számú, 
méretű és elhelyezkedésű demyelinisatiós góc, va-
lamint az agyvízben emelkedett gyulladásos fehér-
je kimutatása szükséges. A vetélések nincsenek ösz-
szefüggésben egy lehetséges SM-mel. Ugyanis az 

SM-ben szenvedő nők nem vetélnek gyakrabban, 
mint nem SM-beteg társaik. A kivizsgáláshoz kér-
je háziorvos segítségét, ő tudja a megfelelő helyre  
(neurológiai ambulancia) utalni. 

Jó egészséget kívánok!

s Kérdés:  25 éves vagyok, és édesanyám a születé-
sem óta SM-beteg! Mondhatom, hogy az egész éle-
tem arról szólt, hogy őt ápolom, mára már teljesen 
mozgásképtelen.

Két héttel ezelőtt arra ébredtem, hogy az egész 
jobb oldalam elzsibbadt. Édesapám azonnal kórház-
ba vitt, kivizsgáltak, EKG, CT, vérvizsgálat, neuroló-
giai vizsgálatok, de minden eredmény negatív volt.  
A vizsgálatok során mindenkinek szóltam, hogy 
anyukám SM-es, de mindenki azt mondta, hogy 
ez biztos, hogy nem SM. A zsibbadásom és állan-
dó fáradtságom két hétig kitartott, majd elmen-
tem csontkovácshoz és a zsibbadás elmúlt, viszont 
az iszonyatos fáradtság megmaradt. A kérdésem az 
lenne, hogy van-e rá esély, hogy ez SM? Kérjek-e to-
vábbi vizsgálatokat, vagy nem érdemes? Előre is kö-
szönöm a válaszát!
 
Válasz: Kedves Kérdező! Az SM kivizsgálásához 
MR-vizsgálat és agyvízvizsgálat szükséges. A tüne-
tei alapján nehéz megítélni, hogy SM-ről van-e szó, 
jobb lenne egy pontosabb körülírás, pl. hol érezte 
a zsibbadást. Amennyiben csak az édesanyja SM-
beteg a családból, az örökölhetőség igen csekély, 
10% alatti.

 Jó egészséget kívánok!
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Megújult oldalon érhetők
el a sclerosis multiplexszel
kapcsolatos információk,
tudnivalók!

Letölthetők az  SMs üzenet magazin aktuális és korábbi számai

Magyarországi Sclerosis Multiplex Centrumok online térképe 
– megtekinthető centrumadatok, rendelési idők!

Jogi tanácsok

Kérdése van a sclerosis multiplexszel kapcsolatban

Forduljon közvetlenül szakértőinkhez
a Fórumon keresztül!

[ www.magyarsminfo.hu ]

A honlap fő célja a sclerosis multiplexben szenvedő 
betegek hiteles információval való ellátása. Nemcsak 
betegek, hanem a családtagok, ismerősök, érdeklődő
laikusok is sok hasznos információt találnak.
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