2019. december

Megértő Gondoskodás

XXI. évfolyam 44. Szám

MEGHÍVÓ
a MEOSZ-Myasthenia Gravis Önsegítő Betegcsoport soron következő KARÁCSONYI ülésére, melyet
2019. december 14-én – szombaton – 10,00 - 13,00 h között
tartunk, a MEOSZ székházában, Budapest III. ker. San Marco u. 76.
Szeretettel várunk mindenkit, aki szívén viseli betegcsoportunk munkáját, aki fontosnak tartja a rendszeres és szoros
kapcsolattartást, illetve akinek van annyi ereje, hogy ezt meg is tudja tenni.
Üdítőről, ásványvízről és kávéról a szokásos módon gondoskodunk, csekély harapnivalóval
- ami ha lehet cukor és laktóz (tejcukor) mentes legyen - Ti kedveskedjetek egymásnak.
A távolmaradók a következő újságban olvashatnak „EMLÉKEZTETŐ” címen a történtekről.
Az ünnepre hozzatok magatokkal egy kis ajándékot a tombolához, hogy örömet tudjunk szerezni egymásnak.
Vezetőség

Nemcsak ép testben van ép lélek. -. Sok szeretettel” Kányádi Sándor

A költő ezekkel a szavakkal dedikálta csoportunknak 2002-ben „Felemás őszi versek” c. kötetét
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EMLÉKEZTETŐ
a MEOSZ – Myasthenia Gravis Önsegítő Betegcsoport közgyűléséről
MEOSZ Székház, 2019. május 11. 10-13 óra
Jelen vannak a jelenléti ív szerint: 26 fő
Telekné Gyurina Krisztina: Sok szeretettel köszönti a jelenlévőket, minden kedves betegtársunkat és
kísérőiket egyaránt. A mai nap egy kicsit pörgősebb lesz a meghívott pszichológus előadása (Győrfi Andrea)
miatt. Felkéri Fodor Istvánt levezető elnöknek, akinek igen nagy rutinja van már ebben.
Jegyzőkönyvvezetőnek pedig Juhász Ildikó Juditot. pár szót ejt a távolmaradókról, akik jelezték
távolmaradásuk okát: Kiss Erika beteg, Nagyné Áginak gipszben van a lába, Lelkes Zoltán és Kövér Alexandra
a munkájuk miatt nem tud részt venni a közgyűlésünkön.
Krisztina: Emlékezzünk meg halottainkról mécses gyújtásával és egyperces néma felállással: Forsthoffer Éva,
Danyi Elemér, Góczán Ferencné Márta, Schuller Jánosné
Fodor István: Köszönt mindenkit. Új tagokat is lát. Virtuálisan nagyobb a közösség, de van egy mag, akik
évente kétszer mindig találkoznak. Ahány ember, annyi fajta a betegség. Hány éve is működik a csoport?
Krisztina: 25 évesek leszünk december 2-án.
István: Önfenntartó társaság vagyunk, sürgősségi kártyát biztosítunk, lapot és weboldalt szerkesztünk. Ezek
a közgyűlések a szervezet közösségfenntartó alkalmai. Az orvosi előadások egyik fontos szerepe az orvosbeteg kapcsolat kialakítása, egymás jobb megismerése.
Hány új tag van jelen? Négyen jelentkeztek.
István: Kérem, mutatkozzon be az a négy ember!
Anga Szabina: 33 éves, 3 éve vannak tünetei. Tavaly diagnosztizálták. Január 31-én volt a thymus
(csecsemőmirigy) műtétje. Igyekszik odafigyelni az étkezésre és a mozgásra. Mestinont szed. A betegség
fáradékonysággal kezdődött, nem ment a futás és kocogás. Önállóan ment el orvoshoz, és kérte az antitest
kimutatását. Utána olvasott a betegségének.
István:
Atletizáltam
én
is.
Korábban
sokunk
életében
fontos
volt
a
sport.
Zana Ferenc: Tavaly nyár végén jelentkeztek a tünetek, erős fáradékonyság. Szerencsére a háziorvosa rögtön
elküldte neurológiára az Amerikai útra, majd onnan a Jahn Ferenc kórházba került. A betegség lelassítja az
életét.
Multicégnél
dolgozik,
ahol
keményen
kell
hajtani.
3x1
Mestinont
szed.
Hideg László Barnabás: A paksi atomerőműben dolgozott, pedagógus. Kettőslátás dominál nála.
Szekszárdon kezelik jelenleg, mivel ideköltözött. Itt is van már újabban neurológia. Előtte a Jahn Ferenc
kórházban Fornádi főorvos úrhoz járt. A háziorvosa nézett utána a betegségének. Vakbottyán szerepében nem
lehetett tanítani, így 52 évesen leszázalékolták. Imurant szed, időnként mellé Medrolt. Unokázik sokat. Sajnos
cukorbeteg is lett.
Novákné Szilvia: A lánya beteg, aki tragikus kálvárián ment keresztül. Jelenleg egyetemista, pszichológus
hallgató és célja, hogy a betegtársainak segítsen szakmáján keresztül. Megpróbáltatása 2012-ben, 3.
gimnazistaként kezdődött. A veszprémi kórházban félrekezelték, ami majdnem az életébe került. Sőt a
szülőket hibáztatták az állapotáért. 9 szem Mestinont, 90 mg Medrolt szedettek vele, 6 hétig intenzív osztályon
kezelték, mesterségesen lélegeztették. 30 kg-ra lefogyott. Így került Dr. Rózsa Csilla főorvos asszonyhoz, aki
december 31-e és január 31-e között talpra állította. Újra tanult beszélni és járni a kislány. A Korányi
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kórházban Dr. Kas József főorvos úr megműtötte. Ennek 5 éve már. Jelenleg csak gyógyszeres terápián van,
125 mg Imuran és másfél-két Mestinonon.
István: A körzeti orvosi rendelőkben is igyekszünk szétszórni a szórólapjainkat, hogy ilyen esetek ne
fordulhassanak elő. Feladatunk, hogy tájékozódjanak az orvosok az Mg betegségről.
Perlainé Vezér Katalin: Ki szed Myfenaxot? Milyen mellékhatása van? 2x2 1000 mg-ot kell szednie. 5 éve
jár a csoportba.
Nagy Mihály: Aki nem bírja az Imurant az Myfenaxot kap. Semmilyen komoly mellékhatásáról nem tud.
Nem rosszabb, mint az Imuran. 250 mg-os kiszerelésben van, ezért kell így adagolni.
István: Megérkezett közénk az előadónk, Győrfi Andrea pszichológus a Dél-pesti Jahn Ferenc kórházból.
Nagy szeretettel üdvözöljük.
Krisztina: Elnézést kérünk Andreától, de az éves pénzügyi beszámoló még hátra van. Igyekszem gyors és
rövid lenni.
Pénzügyi beszámoló.
Krisztina: Beszélni kell az idei tervekről is:
-megvalósult a RITKA Nap február 24-én, az idén Szegeden tartották meg,
-két Testületi Ülésünk volt már, február 19-én és április 2-án.
Legsürgősebb teendő most a május 18-i kirándulás (szombat) Poroszlóra, a Tisza-tavi Ökocentrumhoz.
Másik kiemelt eseményünk a 25. éves jubileumunk december 2-án. Erre külön kiadvánnyal készülünk.
Az előző újságunkban (43.sz.) külön felhívást tettünk közé, melyben kérjük betegtársainkat az
anyaggyűjtésre. Akinek van fotója, dokumentuma, írása, bármilyen anyaga az elmúlt 25 évünkről, kérjük,
küldje el nekünk! Természetesen visszajuttatjuk a megkapott dokumentumokat. Beküldési határidő augusztus
1-je. A decemberi újság mellé, mint bónusz küldenénk ki az ünnepi kiadványunkat.
Problémát okozott a decemberi karácsonyi közgyűlésünk időpontja, mivel a szombatok munkanapok
decemberben. Végül a vidékieket is figyelembe véve december 14-én, szombaton a szokott időben, 10 és 13
óra
között
tartanánk
meg.
A
felvetett
délutáni
időpont
nem
megfelelő.
Van-e valakinek ötlete a jubileummal kapcsolatban? Gondolkozzatok rajta!
István: hallgassuk szeretettel meg Győrfi Andrea pszichológus előadását. Utána válaszol a feltett
kérdésekre, sőt, aki igényli azzal személyesen is vált pár szót.

Győrfi Andrea (Dél-pesti Jahn F. Kórház neurológiai osztályának
pszichológusa):
„ A Myasthenia Gravis pszichés vonatkozásai”
Itt az Emlékeztetőben először az elhangzott előadásról készült jegyzeteinket adjuk közre, mely az ott elhangzott
kérdéseket, válaszokat is tartalmazza. Lentebb az előadótól megkapott hiteles szöveget is közöljük.
A pszcihológus feladata a szubportálás, vagyis a
betegek
támogatása,
segítése,
a
betegség
elviselhetővé tétele. Az Mg betegek kezelése is egy
egész rendszert érint, a családot is be kell vonni.

Első lépcső, amikor megkapjuk a diagnózist. Nem
válunk eggyé a betegséggel, nem maga az
identitásunk változik, de változtat az énképünkön,
önértékelésünkön,
a
családi
felállásban.
Funkcióvesztés történik, kiesés a munkából, vagy
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legalábbis részleges nehézséget jelenthet. Elvész az
igazságosság
érzete,
krízis
lép
fel.
A hozzáállás nagyon sokat jelent és segíthet. Eleinte
a gyász folyamatán megyünk keresztül. Harag
jelentkezik, miért pont én lettem beteg!
Természetesen rengeteg oka lehet, nem egytényezős
a betegség keletkezése. Tagadás, sokk és izolálódás
szokott fellépni a diagnózis kézhezvétele után.
Ilyenkor muszáj nyitni, beszélni kell róla! Fontos a
család érzelmi biztonság szerepe. 1-2 hét után jut el a
beteg az érdemi tanácsok meghallgatásához.
Második szakaszban egy új hozzáállás figyelhető
meg. Megindul az információszerzés a betegségről,
az alternatív lehetőségek keresése, új étkezési
szokások kialakítása, vagyis belép a tudatosság.
Fontos mindent kipróbálni, a kezelőorvossal
megbeszélve azt. Tudatosul a betegség bennünk,
érzelmi kavalkád jelentkezik. Egyszer lent, máskor
fent hangulat. Depresszív szakaszok váltják egymást,
esetleg komoly depresszió is felléphet, sőt gyakran
párosul pánik jelenségekkel az Mg. Szorongásokra
antidepresszánsok átmenetileg, ha nincs más
megoldás.
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gondozni. Társas kapcsolatok sokat segítenek a
nőknél, jóval erősebb az érzelmi kiadás.
Mindkét nemnek szükséges az önértékelés
újraépítése, meg kell találnia azt a területet, ahol
visszanyeri önmagát. Kórházban nagyszerű példa
volt erre, hogy az erős katona emberből főállású
nagypapa lett. Megmaradt a fontossága, lett új
szerepe a családon belül is. A hasznosság nagyon
fontos! Mindenkinek egyénileg kell megtalálnia a
betegséggel együtt a lehetőségeit. A testkép változást
is a helyén kell kezelni. Kialakítani az új magamat.
Elfogadás szerepe kulcskérdés. Nem szabad
bezárkózni! Az utcán 1 percig figyelnek a
betegségünkre, utána már hozzánk, a szemünkbe
beszélnek. Erre voltak kísérletek.
Kontroll szükséges a betegséggel való együttéléshez:
aktív részvétel a kezelésben, van kontrollom, van
hatásom a betegségre, új életcél kitűzése, nyitottság a
külvilág felé, együttműködés az orvossal. Régebben
passzív résztvevő volt a beteg, ma kölcsönös
megbeszélésre alapozódik az orvos beteg viszonya.
Ezt hívják adherenciának.

Ilyenkor csak a veszteségekre koncentrál a beteg,
beszűkül a tudat. Eleinte relaxációs technika a
szorongás oldására, ha nem segít, csak legvégső
esetben a gyógyszeres kezelés. El kell érni, hogy a
beteg a lehetőségeket, új perspektívákat is lássa.
Pánikbetegségek tünetei nagyon hasonlóak az Mg
tünetekhez. Kéz a kézben járnak, nehéz a kettőt
elválasztani és megkülönböztetni. Generálják
egymást.

Életmódbeli változás is szükséges. Az orvos
elmondja a lehetőségeket, mi pedig választunk.
Fontos szabályok felállítását, fontossági sorrend
létrehozását, apró pici változásokat, fokozatosságot
kell megtanulnunk. Egyik legfontosabb, hogy a testi
jelzésekre oda tudjunk figyelni. Nem maximálisan
kimeríteni a testünket, hanem érezve a fáradság első
jeleit pihenést beiktatni munka közben is.

Harmadik
szakaszban
már
elfogadjuk
a
betegségünket, alkalmazkodunk hozzá. Fókuszálni
kell a pozitív dolgokra. A testi integritást is
veszélyezteti az Mg. Romlik az énkép, a testkép, az
önértékelés.
Gyakran
halálfélelem,
düh,
bizonytalanság van. Így nagyon fontos a biztos
családi háttér, hogy a beteg mellett álljanak a
hozzátartozók.

A család szerepe a beteg ember számára nagyon
fontos! A családi rendszer borul eleinte, de jobb
esetben összehúz a család. Sajnos van, hogy szétesik
a betegség miatt, leginkább a másik fél, a nem beteg
emberek félelmei miatt. Mit kezdek egy beteg
emberrel? Ezért a családtagoknak is pszichológus
kell. Leküzdeni a félelmeket és előítéleteket.
Krónikus betegségek esetén a családtagok
egészségére is oda kell figyelni, különböző szűrések
szükségesek évente nekik is (pl. kardiológiai). Ez új
tendencia, a család egészének a gondozása.

Másként jelentkezik a nőknél és másként a férfiaknál
az elfogadás. A férfi énkép az erős, független ember,
nehezen fejezik ki az érzelmeiket. A megoldandó
problémára fókuszálnak a férfiak. A nőknél fontos a
fizikai megjelenés, veszít az Mg által a nőiességéből.
Kizökken a gondozói szerepből, sőt gyakran őt kell

Cél a panaszmentes időszakok megnyújtása.

Machalik Márk: Mi számít Mg krízisnek? 10 éve
Mg beteg.
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Győrfi Andrea válasza: A beteg felelőssége, hogy
mikor fordul orvoshoz. Valóban nehéz megállapítani,
hogy állapotrosszabbodásról, vagy pánikrohamról
van szó. A krízis neurológiai, vagy csak pszichés
jellegű is lehet. Gyakran párosul a kettő. Mindkét
esetben érdemes orvoshoz fordulni. A krízis általában
erős stressz, nehezen feldolgozható állapot, haláleset
után történik.
Bényei Tamás: Extrovertált típus vagyok. Dr. Rózsa
Csilla főorvosnőhöz járok. Magamat is szoktam
tesztelni, például a kórház 5. emeletére gyalog
megyek fel. Fontos a siker.
Győrfi Andrea: A pozitív személyes élmények
fontosak, az, ahogyan a betegséget megélem. Az
alkalmazkodáshoz kell az összehasonlítás.
Nagy Mihály: Szorongás elleni gyógyszereket
mennyire lehet adni az Mg-ben? Hogyan hatnak az
izmokra?
Győrfi Andrea: A gyógyszeres kezelés során
szükséges a neurológus, pszichiáter és pszichológus
együttműködése. De az antidepresszánsok, nyugtatók
és altatók elhagyása a cél! Átmeneti alkalmazásra
törekednek. Izomra enyhe gyengítő hatást
gyakorolnak.
Aranyosmaróthyné Jutka: Mióta van pszichológus
a Dél-pesti kórházban? Nem emlékszik, hogy
régebben lett volna.
Győrfi Andrea: 2015 óta van ő a kórházban. Nem
tudja pontosan. Dr. Rózsa Csilla főorvos asszony
nagy gondot fordít a lelki állapotok karbantartására is.
Ma már nemcsak összeomlás esetén van pszichológus
kérése, hanem a megelőzésben és az aktív
gyógyterápiában is.
Aranyosmaróthyné Jutka: Szobor professzor annak
idején javasolta a betegeknek, hogy beszélgessenek
egymással.
Lelki
megkönnyebbülés
és
információcsere egyben.
Győrfi Andrea: Valóban hitelesebb, aki már átélte a
betegséget, az adott helyzetet. A szakembereknek
más a szerepe.
Machalik Márk: A beteg hitelesebb, a pszichológus
viszont szakszerűbb. A kettő együtt hatásos.
Somlai Ibolya: Mg-ben lehet-e alvászavar?
Győrfi Andrea: A depresszió tünete az alvászavar.
Alváskontroll vizsgálat szükséges, különböző
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relaxációs technikák alkalmazása és csak legvégül
adnak gyógyszereket.
Tegze Judit: Az eddig elmondottak szinte minden
krónikus betegségre igazak. Van, ami viszont
tipikusan csak az Mg-re jellemző. 14 éve beteg.
Gyakran a környezete nem hiszi el, hogy beteg.
Állandó hullámzó állapot van, napszakonkénti is.
Délelőtt még meg tudta csinálni, délután már nem
megy ugyanaz a dolog. Ez értetlenséget és problémát
okozhat a kívülállóknak, főképp a családnak.
Felülvizsgálat alkalmával csak egyszer csináltatják a
gyakorlatokat a beteggel, holott a többszöri
guggolásnál már kiderülne a betegség jellege.
Győrfi Andrea: Ez valóban gondot okoz, a
leszázalékolásnál, parkolási igazolványkérésénél
főképp. Hiába már a kórház ad igazolást, akkor sem
hiszik el a krónikus fáradékonyságot, amely
terhelésre jelentkezik. A krónikus fáradékonyság nem
lustaság, sőt nagyon nagy bizonyítási vágyat és
akaraterőt tapasztal az Mg-s betegeknél. Ezért
gyakran harcolni kell a hatóságokkal. Hasonló a
helyzet az SM betegeknél is.
Zétényi Zsolt: Ritka betegség-e az Mg? Házi orvosa
állította, hogy nem.
István: Igen, ritka betegség.
Juhász Ildikó: Ritkának nevezik, ha 2000 emberből
egy az előfordulása az adott betegségnek. Az Mg
ilyen.
Zétényi Zsolt: Gyakran nem tartják betegnek.
Győrfi Andrea: Nem a betegnek kell
magyarázkodnia, mert azt nem fogadják el.
Eredményesebb, ha egy közeli hozzátartozó,
lehetőleg a párod igazolja és magyarázza el a
betegségedet. Ki kell állni a beteg mellett.
István: Ő mindig a favágás példájával él, hogy
érzékeltesse az Mg-t. Az egészséges ember 30 perc
múlva nem tudja felemelni a kezét a fejszével. Nálunk
sokkal hamarabb lép fel a blokkolás. A lónál sincs
ilyen jellegű védekező mechanizmus, agyon lehet
hajszolni. A másik fontos dolog, hogy egész életében
igyekezett kiiktatni a betegségtudatot.
Kopaszné Zsuzsika: Idegenek között, ha elgyengült
és segítség kellett, mindig azt mondta, hogy ő
szívbeteg. Azt mindenki ismeri és segítségére siettek.
Pl. piacon bevásárlás közben.
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Győrfi Andrea: Tanulható dolog, hogy mikor kell
abbahagyni a terhelést. Nem megvárni, amíg már
teljesen legyengültem. Szakítással, megszakításokkal
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terhelődni! Amikor már azt érzem, hogy nem esik jól,
akkor kell abbahagyni és pihenni

István: Nagyon szépen köszönjük az előadást. A hétköznapokban vigyük tovább ezeket a hasznos
gondolatokat.
Krisztina: Köszönjük Andreának, hogy elfogadta a meghívást és sok hasznos információt osztott meg velünk.
Szünetet tartunk. A négyszemközti kérdéseket a szünetben lehet feltenni Győrfi Andreának.
Szünet után:

A poroszlói kirándulás pontosítása.
A jelentkezők regisztrálása: Somlai Ibolya, Zétényi Zsolt, Vezér Katalin.
Aranyosmaróthyné Jutka: Interneten pontosan lehet tájékozódni a kirándulás részleteiről. Fél kocsival nem
szeretne elindulni a férje. Találkozás az IKEA parkolójában az Örs vezér téren.
_______________________________________________________________________________________

Betegség – Lehetőség – Megküzdés
A myasthenia gravis pszichés vonatkozásai
Győrfi Andrea előadásának általa átadott anyaga
Egy krónikus betegség diagnózisa minden esetben
sokként éri a pácienst és a családot egyaránt. Ebben
az időszakban a bizonytalanság, a félelem, a
depresszió, a harag a gyászfolyamat természetes
velejárói, hiszen a diagnózis egyben veszteség is.
Megjelennek a család és a világ felé nehezen
kimutatható, kommunikálható érzések, haragudhat a
páciens a környezetére, az orvosokra, sokszor
hangzik el a „miért velem történik mindez” kérdés.
Megjelenik az önvád, a lelkiismeret furdalás, a
bizonytalanság, hogy kinek és mit lehet elmondani a
betegségről. Hosszabb időbe telik, mire ezt a páciens
és a család feldolgozza, megtanulnak vele együtt élni,
és elfogadják ezt az állapotváltozást. Azonban fontos
és sokat segíthet bármely betegséggel való
megküzdésben a hozzáállás. Kicsit talán furcsa
kimondani, de a betegség egyben lehetőség is. A
betegséggel óhatatlanul bezárul egy ajtó, az eddigi
életvitelen módosítani kell, de ez egyben lehetőség is
átgondolni, hogy mi az, ami eddig teher volt, és ezt itt
le lehet/kell tenni. Ez lehet egy tudattalan
mechanizmus, vagy talán tudjuk azt, hogy vannak
dolgok, amiket „besöprünk a szőnyeg alá”.
Veszteségek, fájdalmak, megoldatlan helyzetek,

folyamatosan és szükségszerűen elviselt konfliktusok
akár otthon, akár a munkahelyen, amelyek miatt
mindennap „kicsit görcsbe rándul a gyomrunk”,
feszültek leszünk már a gondolatától is, de nem
tudjuk vagy merjük megoldani, kezelni. Az ilyen
helyzetekkel járó krónikus stressz az, ami gyengítheti
az immunrendszert és kedvezőtlen együttállás esetén
(genetika, környezeti és hormonális hatások) vezethet
különböző krónikus betegségek kialakulásához.
A myasthenia fluktuáló jellege, a bizonytalan
prognózis próbára teszi a páciens és a család
megküzdő kapacitását, ezért fontos, odafigyelni a
pszichés állapotra, mert ez is befolyásolhatja a
betegség alakulását, a kezelésekkel, az egészségügyi
személyzettel való együttműködés sikerességét. A
myasthenia gravis esetében is igaz, hogy a végső
diagnózis előtt hosszabb idő is eltelhet, sok a
bizonytalanság, félelem, alkalmatlanság érzés,
önbizalomhiány,
számtalan
konfliktushelyzet
merülhet fel. A diagnózis megkönnyebbülés és
trauma is egyben, azonban nem prognózis, nem
jelenti azt, hogy le kell mondani mindenről, ami az
eddigi életben fontos szerepet játszott, hanem
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módosítani, változtatni kell. És ekkor nagyon fontos,
a lehetőségekről beszélni, a „VAN-okra” fókuszálni.
Ha mindig azt nézzük, hogy mit veszítettünk el a
betegség által, akkor vélhetően jön a depresszió,
visszahúzódás, önértékelési zavar. Ne azt halljuk
meg, hogy mit nem lehet tenni, hanem azt, hogy
mennyi mindent szabad. A myasthenia gravis
tekinthető úgy, mint egy tartós állapotváltozás, ami
alkalmazkodást igényel az érintettől és a családtól
egyaránt. Újratervezést. Ha fiatal korban jelentkezik,
akkor ez életre szóló döntések átgondolására is
késztet, karrier, otthon és családtervezés terén
egyaránt. Talán apróságnak tűnő dolgok ezek, de
fontosak, hiszen megkönnyítik a későbbi időszakot, a
krízisek idején való életet. Olyan munkahelyet
választani vagy keresni, ahol lehetőség van akár
otthonról dolgozni, földszintes házat tervezni,
távirányítós kaput csináltatni, vagy olyan lakást
venni, ahol lift van, vásárláskor kocsit tolni, nem
cipekedni, az üzletekben liftet használni. Mindez
inkább előrelátás, odafigyelés, ami megkímél, hiszen
a gyógyszerek mellett ez is hozzájárulhat a hosszabb
ideig tartó tünetmentességhez. A gyermekvállaláskor
is érdemes előre egyeztetni az orvossal (neurológus,
szülész-nőgyógyász), megbeszélni a várható
történéseket (A-B-C verzió), gondoskodni arról, hogy
legyen segítség, felkészülni egy nehezebb helyzetre
Szóval inkább újratervezésről, előre gondolkodásról
van szó, ahhoz, hogy kiteljesedett, boldog életet
élhessen a páciens és a családja. Idősebb korban is
életmódváltásról beszélhetünk, több önmagunkra
figyelésről, megtanulva a testünk „jelbeszédét”, azt,
hogy lelkiismeret furdalás nélkül merjen mindenki
pihenni, ha fáradt, bármilyen munkát félbehagyni, ha
úgy érzi, hogy már nem esik jól. És itt főleg a
lelkiismeret furdalásról, a saját magunk által magasra
tett mércékről kell lemondani.
Hogy miben segíthet a pszichológus? A leggyakoribb
kórképek a depresszió, szorongás, pánikzavar jellegű
tünetek, szomatoform zavarok, melyek a betegség
kezdetén és a visszaesések időszakában is
megjelenhetnek. A betegséggel leggyakrabban együtt
járó depresszió, szorongás visszahúzódásra késztet, a
fáradtság, a meglassultság a hangulatzavar tünete is
lehet, de az is közismert, hogy súlyosbíthatja a
betegség okozta testi tüneteket. Fontos ezek
felismerése és kezelése, bár az is elmondható, hogy
„jól működik” az a páciens, aki aggódik a
myastheniás krízis miatt, fokozottabban reagál a teste
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apróbb jelzéseire, szorong, ha sok időt kell otthon
egyedül töltenie. Azonban nem szabad, hogy ezek az
érzések uralják a mindennapokat, a betegség egy kis
szelete az életnek, meg kell találni az „egészséges
betegségtudat” állapotát. Talán furcsán hangzik az
„egészséges betegségtudat” kifejezés, mely arra utal,
hogy a páciens tisztában van az állapota miatti
korlátokkal, de ezeken a kereteken belül teljes életet
él, a meglévő pozitívumokra fókuszálva. A
pszichoterápia fontos célja, hogy a páciens
megküzdési kapacitását felmérve segítsük őt abban,
hogy ne áldozat legyen, akinek mindennapjait a
betegség uralja, hanem aktív megküzdő, aki a
lehetőségekhez képest a legjobb életminőséget tudja
elérni, és nem mondjon le olyan dolgokról, amiket
meg tudna tenni. Egy kompetens beteg,
alkalmazkodva az állapotához irányítja a saját sorsát,
képes új, örömteli feladatokat találni, beépíteni az
élettörténetébe a betegséget.
Kiemelkedően fontos a család, a hozzátartozók
hozzáállása, segítsége, megértő szeretete, hiszen egy
krónikus betegség az egész családi rendszert érinti.
Emellett a baráti kapcsolatok, az elfogadó, nem
stigmatizáló munkahelyi légkör, az erős szociális háló
is jelentős tényező, mely befolyásolhatja a betegség
feldolgozását és későbbi alakulását is. A betegséghez,
az új helyzethez való alkalmazkodás egy tanulási
folyamat a páciens, a család, és az összes érintett
számára. A betegnek meg kell tanulnia elfogadni a
felajánlott segítséget úgy, hogy közben nem értékeli
le önmagát és a környezetének is meg kell tanítania,
hogy jól segítsenek. A folyamatos és teljes
gondoskodás nem minden esetben segít, amit a
páciens az állapotának megfelelően el tud végezni,
azt bátran tegye meg és mondja el, hogy konkrétan mi
az, amiben segítséget vár. A családban betöltött
szerepek megváltoznak, átrendeződnek, meg kell
beszélni, hogy milyen változtatások szükségesek.
Amiről pedig még kiemelten fontos szót ejteni: az
aktív együttműködés az orvossal, az egészségügyi
személyzettel. Ez egy viszonylag új, de már egyre
több helyen jelenlévő szemlélet, melyben a beteg
aktív részese a betegséggel való megküzdésnek.
Nemcsak a gyógyszeres kezelésben működik együtt,
hanem megosztja tapasztalatait, kérdez, az orvossal
és az ápoló személyzettel együttműködve, közösen
elköteleződve harcolnak a minél jobb életminőség
eléréséért, a tünetmentességért, a krízisekből való
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gyógyulásért. A betegközösségekkel kapcsolatos
hozzáállás változó lehet, vannak, akik nem
szeretnének a betegségről hallani, betegtársakkal
ismerkedni, vannak, akik fontosnak tartják ezt a
lehetőséget. Úgy vélem, hogy egy jól működő
egyesület, jelentős összetartó erő, kiváló lehetőség az
aktivitás megőrzésére, társas kapcsolatok ápolására.
Emellett a tapasztalatok megosztása, a betegséggel
kapcsolatos új kutatások, kezelési lehetőségek
megismertetése, az érdekképviselet is nagyon fontos
feladata lehet az ilyen csoportoknak.
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Összegzésül fontos elmondani, hogy testi és lelki
egészségünk együtt adja az EGÉSZ-séget, figyelni
kell mindkettőre, hiszen a myastheniával együtt is
lehet boldog, kiteljesedett életet élni. Védeni, ápolni
kell az emberi kapcsolatokat, meg kell találni azokat
a dolgokat, melyekben örömet okoznak, amik
értelmet adnak a megváltozott életnek, aktívan, de
nem megterhelően élve együtt a betegség adta
lehetőséggel. Ehhez kívánok az Önök csoportjának
is sok sikert, erőt és kitart

Ezúton is köszönöm meghívásukat és megtisztelő figyelmüket.
Győrfi Andrea
pszichológus

Parkolási igazolvány (kártya) – új szabályok, egyszerűbb ügyintézés
A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet több
rendelkezése is módosul a közeljövőben, miután a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége
következetes, szakmailag alátámasztott érdekvédelmi munkájával elérte, hogy a jövőben a mozgáskorlátozott
emberek a speciális igényeihez igazodó, egyszerűbb eljárás keretében igényelhetik a parkolási igazolványt.
Már 2019. október 1-jétől életbe lépő fontos változás, hogy az ügyfél részére lejárati határidő nélkül kell
kiállítani a parkolási igazolványt, ha a jogosultságot igazoló irat – például a közlekedőképesség
minősítéséről kiadott szakvélemény vagy a súlyos fogyatékosságra vonatkozó szakvélemény – alapján a
mozgáskorlátozott személy állapota végleges. Ezt a szabályt azonban csak a kormányrendelet – ezen
szakaszára vonatkozó – fent említett hatálybalépését, az 2019. október 1-jét követően indult eljárásokban kell
alkalmazni.
A kormányrendelet parkolási igazolvány érvényességéről rendelkező 7. § szakasza két új bekezdéssel egészül
ki, amelyeket 2020. január 1-jétől kell alkalmazni. Ettől az időponttól a járási hivatal köteles az igazolvány
érvényességének lejárta előtt 90 nappal értesíteni az ügyfelet arról, hogy az igazolványa le fog járni.
Továbbá köteles arról is tájékoztatni, ha a jogosultsága fennáll, kérheti az igazolvány meghosszabbítását.
Szintén 2020 januárjától él az a szabály, amely szerint a parkolási igazolvány meghosszabbítását már jóval az
igazolvány lejárta előtt lehet kérni, ennek értelmében a lejárattól számított legfeljebb 90 napon belül
elindítható az eljárás. Ebben az esetben az új igazolvány érvényességének időpontja az új igazolvány
kiállításánaknapja lesz. Fontos megjegyezni, hogy azoknak az igazolványoknak az esetében kell így eljárni,
amelyek 2020. január 1-jén még legalább 90 napig hatályosak.
Bár ez a rendelkezés csak 2020. januárjától alkalmazandó, a kormányhivatal az eljárás elhúzódása miatt azt
javasolja, hogy a kártya érvényességének lejárta előtt hozzávetőleg 50 nappal kérjék a parkolási igazolvány
meghosszabbítását.
Az igazolványra való jogosultság igazolására szolgáló iratokban nincs változás, továbbra is a
kormányrendelet szerinti iratokkal lehet igazolni a jogosultságot. Ezek a következők:
- a közlekedőképesség minősítéséről kiadott szakvélemény
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- fogyatékossági támogatás megállapításáról szóló hatósági határozat vagy a súlyos fogyatékosságra
vonatkozó szakvélemény vagy szakhatósági állásfoglalás
- nyilvántartó lap, azok esetén, akiket vaknak minősítettek – a vakok személyi járadékának
bevezetéséről szóló 1032/1971. (VII. 14.) Korm. határozat végrehajtásáról szóló 6/1971. (XI. 30.)
EüM rendelet alapján -2001. július 1-jét megelőzően;
- a magasabb összegű családi pótlék igényléséhez szakorvos által kiállított meghatározott „tartósan
beteg, vagy súlyosan fogyatékos gyermekről” szóló hatályos igazolás másolatával.
Ha a kérelem benyújtásakor a fenti szakvélemény, vagy szakhatósági állásfoglalás, nyilvántartási lap, vagy
igazolás nem áll rendelkezésre, akkor a hatóság (járási hivatal) a közlekedőképességet szakkérdésként
vizsgálja, ebben az esetben a kérelemhez mellékelni kell a rendelkezésre álló orvosi dokumentációt és egyéb
iratokat.
A kérelmeket változatlanul a lakcím szerint illetékes
- járási (fővárosi kerületi) kormányhivatalnál,
- települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál, illetve
- kormányablaknál lehet benyújtani.
A kormányrendelet változásai nem jelentik a közlekedőképességet érintő szakkérdés vizsgálatára vonatkozó
szabályok módosítását, az egészségi állapot szakorvosi véleményezése a korábbiakban érvényes
iránymutatások szerint történik.
Parkolási igazolvány nélkül lehet parkolni?
Sokakban jogosan merül fel a kérdés, ha az egészségi állapotuk végleges, vagy az előző szakvéleményhez
képest javulás nem állt be, akkor jogosultságuk továbbra is fennáll, tehát amíg várnak a parkolási igazolványuk
megújítására, parkolhatnak-e a mozgáskorlátozottaknak fenntartott helyen. A válasz nem.
A hatóság nem mérlegel, aki érvényes parkolási igazolvány nélkül használ mozgáskorlátozott
parkolóhelyet, súlyos pénzbüntetésre számíthat. Az egyes közlekedési szabálysértések miatt alkalmazandó
szabálysértési pénzbírság mértékét is szabályozó 63/2012. (IV. 2.) Kormányrendelet 6. számú melléklete
értelmében a mozgáskorlátozott várakozóhelyen való jogosulatlan várakozás miatti helyszíni bírság összege
50 ezer, míg a pénzbírság összege 100 ezer forint.
Budapest, 2019.09.18.
Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége
Tájékoztató!
Ahogy azt nagyon sokan tapasztaltátok, augusztusban átmeneti Mestinon hiány volt. Ez annak köszönhető,
hogy a régi dobozokat újra kellett cserélni, amelyen már van braille írás és QR kód is. Többen jeleztétek, hogy
szeptember végén lesz csak elérhető a számunkra oly fontos gyógyszerünk. Így először megkerestük a
forgalmazót Mylan EPD Kft-t, hogy pontos tájékoztatást kapjunk arról, hogy mikor kerülhet a Mestinon újra
a gyógyszertárakba? Azt a választ kaptuk, hogy augusztus közepére már újra rendelhetik a gyógyszertárak.
Mivel erre az időpontra nem sikerült megvalósítani a dobozok cseréjét, így Dr. Horváth Ildikó Egészségügyért
Felelős Államtitkár asszonyhoz fordultunk, hogy segítsen ezt a folyamatot felgyorsítani, mert számunkra a
Mestinon nagyon fontos és nem helyettesíthető gyógyszer. Államtitkár asszony átérezte kérésünk fontosságát,
és ennek köszönhetően augusztus 31-én már ismét elérhető volt a Mestinon.
Köszönjük Államtitkár asszony gyors segítségét.
Telekné Gyurina Krisztina
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Beszámoló a Tisza-tavi Ökocentrumos kirándulásról
2019. május 18-án remek kiránduló időben került sor a Tisza-tavi Ökocentrum látogatására. Lelkes kis
csapatunk kilenc főből állt. A többszintes látogató központban mindent megnéztünk. Voltak kiállítások,
melyek bemutatják a tó és a körülötte lévő természetvédelmi terület élővilágát és bioszféráját. A
terráriumokban a hüllők szinte minden fajtája megtalálható. Az óriás akváriumban legalább ötvenféle hal él.
Különleges élmény volt, hogy a vízi alagútban a fejünk fölött úsztak át a másfél, két méteres óriás vizák.
A szabadidőparkban juhnyájat, dámszarvasokat, baromfiudvart, tekintettünk meg. A környező kis tavakban
gémek, kacsák, kormoránok, teknősök és egyéb vízi állatok süttették magukat. A játszóterek tele voltak vidám
gyermekekkel. A vizes játszótér előtt magunk is elidőztünk.
Büfé, kávézó és ajándékbolt is van a centrumban.
A programban szerepelt egy közel egy órás vízi séta a tavon. Nem győztünk betelni a táj szépségeivel. Talán
a fotók visszaadják a gyönyörű kék égen úszó fehér felhőket, alatta pedig a sima víztükör üde zöld fákkal,
bokrokkal övezve. Szívünk, lelkünk megtelt ezzel a sok gyönyörűséggel.
A séta befejeztével egy cukrászdában finom fagylalt mellett egy jót beszélgettünk. Nagyon jól éreztük
magunkat. Mindenkiben megfogalmazódott, hogy kellenek az ilyen csapatépítő kellemes kirándulások.
Rajtam nem múlik, szeretettel várok mindenkit a legközelebbire is.
Aranyosmaróthyné Jutka
_______________________________________________________________________________________

Aranyosmaróthyné Jutka
Keresztrejtvénye
A keresztrejtvényt azoknak a bátraknak ajánljuk, akik nem
riadnak vissza attól, hogy több azonos számozású kocka is
van, ahol ki kell találni, melyikhez illik a vízszintes ill.
függőleges megoldás, valamint a szavak kezdete és vége nem
mindig a fekete kockánál van.
Ez a csalafinta keresztrejtvény azonban – kipróbáltuk –
megoldható!
Minthogy a Megfejtés sorok egyszerűek, a többi megoldása
nélkül is kitölthető, ezért kérjük még a keresztbe sorokból
kiadódó függőleges 16 és függőleges 22 megfejtéseket is
(ezeknek nincs saját meghatározásuk, de értelmes szavak.
A helyes megfejtést beküldők között egy 2.000 Ft-os
könyvutalványt sorsolunk ki a közgyűlésen.
A megfejtéseket Krisztina címére vagy email-címére
2019. 12. 12-ig várjuk.
Telekné Gyurina Krisztina 2134, Sződ Ságvár utca 6.
Vagy e-mail cím: telek.kriszti@gmail.com
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5.)
6.)

7.)
8.)
9.)
10.)
11.)
12.)
13.)
14.)
15.)
16.)
17.)
18.)
19.)

Dologtalanul
MEGFEJTÉS:Melyik utcában
tartjuk az MG-s
összejöveteleket?
Elkeveredünk
Bátor
A mélybe
MEGFEJTÉS: Hogy hívták a
leghosszabb ideig hivatalban
lévő elnökét az Önsegítő
csoportunknak?
Gemenc határai
Földönkívüli
Ereim vége
USA elnöke volt
Fordul az elején
Nézel
Felső végtag
Élvezeti cikk
Nem vigyáz rád
Hegy északon
Magam
Találkozó
Elől terel

20.) Jel
21.) A szabadba
22.) Botlik régiesen
23.) Majdnem rizs
24.) Kártyajáték
25.) Hirtelen odanyúl
26.)…karnevál
27.) Iratokat rendező
28.) Széldzseki
29.) Lökd.......a sört
Függőleges:
1.) MEGFEJTÉS: Az MG csoport
jelenlegi vezetője
2.) Nem élesek
3.) Angelika becézve
4.) Televízió
5.) Bódító
6.) Atka közepe
7.) Oroszlán név
8.) Rászed
9.) Kicsikarban van
10.) Ilyen leányka is van
11.) Ballagó
12.) Névmás
13.) Tol

14.)
15.)
16.)
17.)

18.)
19.)
20.)
21.)
22.)
23.)
24.)
25.)
26.)
27.)
28.)
29.)
30.)
31.)
32.)
33.)
34.)
35.)
36.)
37.)

Ellenáll
Só fordítva
Azonos magánhangzó
MEGFEJTÉS:A myasthenia
gondozás elismert,népszerű
professzora volt
Zümmögő hang
Fülled középen
.......szó
Autó márka
Múlt idő jele
ÜVO
Azóta
Álmok
Ablakban van
Többesszám jele
Pakolta
Lapos az elején
.......tessék
....és kontra
En és em
Amerikai sci-fi
Oroszul három
Megállítja
Ad régiesen
Kis Rezső

Rövid információ az alanyi jogon járó közgyógyellátási igazolványról
Közgyógyellátási igazolványt lehet igényelni alanyi
és normatív alapon. Az alanyi jogcímen járóhoz a
kérelmet a lakcím szerinti illetékes Járási (fővárosi,
kerületi) Kormányhivatalnál lehet igényelni.
Szükséges hozzá a háziorvos által megállapított havi
rendszeres gyógyszerkeret igazolása zárt borítékban
és az alanyi jogcímre való jogosultság igazolása. A
kormányhivatalban
ki
kell
tölteni
egy
formanyomtatványt. A közgyógyellátási igazolványt
két éves időszakra adják meg. Egyéni (havi
rendszeres
gyógyszerköltség)
és
eseti
gyógyszerkeretből (mindenkire vonatkozó esetenként
felmerülő) áll a meghatározott összeg. Az egyéni
keret legfeljebb 12 000 Ft, az eseti keret legfeljebb
6 000 Ft lehet.
Az alanyi jogcím azt jelenti, hogy a jövedelmi
helyzetététől és a havi rendszeres gyógyszerkiadástól
függetlenül kapja valaki. Így többek között a

rokkantsági járadékos személyeknek, az I. és II.
csoportú rokkantsági nyugdíjra jogosultaknak, az
átmeneti gondozásban részesülő kiskorúaknak jár.
Az idén ősszel járt le az én igazolványom is. Mivel II.
csoportú rokkantsági nyugdíjas vagyok, így alanyi
jogon jár nekem. Nagyon egyszerű és zökkenőmentes
volt a meghosszabítása a közgyógyellátási
igazolványomnak. A házi orvosomtól kikértem az
általa rendszeresen felírt gyógyszerkeretemet. Majd a
Kormányhivatalban leadtam egy ott kapott és általam
kitöltött formanyomtatvánnyal együtt. Az idén
annyiban volt más, hogy nem volt hivatalos listája a
kormányhivatalnak az alanyi jogon járó betegekről.
Újra ellenőrizték a jogosultságot, újra bekérték a
véglegesített leszázalékolási igazolást, amit ott
előttem beszkenneltek és továbbküldtek. Ez időben
nem okozott változást, 1 hónapon belül megkaptam
az új igazolványomat, újabb két évre.
Juhász Ildikó Judit
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„Szép szavak, szép gondolatokból!”

2019 december
Havasköri Judit
Fontosabb címek, telefonok, e-mail-ek :

Körmendi Gitta – ADVENT
Ünnepváró fények, mézeskalács illat,
angyali szerenád, betlehemi csillag.
Felsejlik egy boldog, ártatlan karácsony,
gyengéden ringató, gyermekkori álom.
Ünneppé nőtt öröm, könnyet szikráztató,
áhítatot keltő, szív mélyig megható.
Várjuk, mert olyan jó szeretetre várni,
puha ölelésben kisgyermekké válni.
Szívből imádkozni, Zsoltárt énekelni,
kis Jézuska jászlát körbe térdepelni.
Közelg’ a szeretet örökzöld ünnepe,
készül az Angyalok adventi serege.
Istent dicsőítő dallal köszöntenek,
mennyei békéről zengve az éneket.
Szárnyak érintése simítja lelkünket,
hogy örömre leljen szívünkben az ünnep.
Úgy éljük csodáját, ahogy egykor régen,
csendes, istenáldott, imádságos éjen

MGÖB elnök: Telekné Gyurina Krisztina
2134 Sződ, Ságvár u. 6. Mobil: 06-20/357-32-60
E-mail: telek.kriszti@gmail.com
Tiszteletbeli elnök: Oroszváry Márta 

MGÖB pénztáros: Telekné Gyurina Krisztina
MEOSZ Központ: 1032 Bp. San Marco u. 76.
Tel: 06-1/38-85-529/219-es mellék
Ügyelet kedden: 11-14-ig.
Debreceni alcsoportvezető: Kopasz Árpádné Zsuzsi
4029 Debrecen, Csapó utca 81. Tel: 06-52/311-559,
06-20-314-6066
Jogi kérdések: Dr. Rubi Gabriella ügyvéd
4400 Nyíregyháza Virág u. 37. Tel: 06-30/9638-536
Étkezési tanácsadó: Lelkes Zoltán
2625 Kóspallag, Kálvária u. 13.
Tel: 06-27/375-427 és 06-30/652-69-61
E-mail: lelkes.zoltan@gmail.com
_________________________________________
Felnőtt és gyermek MG ellátások:
Dél-pesti Kórház MG rendelés:
(kedd-szerda-csütörtök):
1204 Bp. Köves u. 2-4. Tel: 06-1/289-62-00
Időpont egyeztetés: a 11-77-es melléken történik.
DOTE MG rendelés:
4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Tel: 06-52/43-22-84 központ.

.
Tagdíj
Az alacsonynak számító, évi 1.000.- Ft-os tagdíj fizetése
kötelező. Jó néven vesszük adományok küldését is.
Az összeget továbbra is Telekné Gyurina Krisztina címére
küldjétek (2134 Sződ, Ságvár u. 6.) vagy személyesen a
közgyűlésen befizethetitek. Kérünk Benneteket, akinek fontos
csoportunk fennmaradása és lehetősége van rá, rendezze
elmaradását!
Az adó 1 %-át a MEOSZ adószámára (ld. lent) kérjük
küldeni.

Nyíregyháza Jósa András Kórház Neurológiai Osztály
MG szakrendelés kedden 12-től: előzetes időpont
egyeztetéssel.
4400 Nyíregyháza Szent István u. 68.
Tel: 06-42/46-56-66 központ.
Pécsi Tudomány Egyetem Neurológiai Klinika
7623. Pécs Rét utca 2. Tel: 06-72/535-900 központ.
Gyermek MG ellátás Budapesten: Heim Pál Kórház
1089 Bp. Üllői u. 86. Tel: 06-1/21-00-720 központ

Honlapunk elérhetősége:
myasthenia.hu

MYASTHENIA HÍRMONDÓ, a MEOSZ – MGÖB időszakosan megjelenő, belső kiadványa
Felelős kiadó: Telekné Gyurina Krisztina ügyvezető-elnök, Szerkesztette: dr. Tegze Judit, Telekné Krisztina, Juhász Ildikó Judit,
Nyomtatás: ALFA Nyomda, 1139 Budapest, Lomb u. 22.
Szerkesztőség címe: 1032 Budapest, San Marco u. 76. Telefon: 06-1/388-23-88
Ügyelet: kedd, 11-14 h, előzetes egyeztetéssel
MEOSZ Adószám: 19002732-2-41

