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   Résztvevők: minden myastheniás beteg és kísérőik, családtagok, barátok, akik ezt olvassák. 

   Időpont: 2020. december 19. 10 óra 

   Helyszín: A MEOSZ terme  helyett az otthondolgozás mintájára ki-ki a saját lakásában, de lélekben együtt. 

   Készítsetek valami kis finomságot, és természetesen öltözzetek az alkalomhoz illően. 

   Gyújtsatok meg egy gyertyát! 

   Gondoljatok a többiekre a megadott időpontban! (Meg néha máskor is!) 

 

   Aki most kényszerűségből nem lehet azokkal, akiket szeret, gondoljon arra, hogy a mostani óvatosság az ezután 

eljövendő további együtt töltött Karácsonyokért van! 

 

   Kívánunk Nektek jó egészséget, s az ideinél boldogabb, gondtalanabb évet! 

a Vezetőség              

 

 

Rövid tájékoztató a csoportunkról. 

MI TÖRTÉNT A 2020-AS ÉVBEN EDDIG,    

A TOVÁBBI TERVEINKET HOGYAN ALAKÍTJÁK A VÍRUS 

 ÉS A VELE JÁRÓ KORLÁTOZÁSOK 

 

Csoportunk számára is rendhagyó és rendkívüli év volt az idei. A pandémiás időszak megakadályozta, hogy az éves 

terveinket akadálytalanul megvalósítsuk. Sőt, márciustól, alkalmazkodva az új vírusveszélyes helyzethez és 

szigorításokhoz, csak virtuális térben tudtunk találkozni és együtt működni. Így az idei megszervezett programok 

nagyrészt elmaradtak, erről már részletesen beszámoltunk tavasszal a honlapunkon (lásd május 5-i írásunkat). 

Módosult a működésünk, és a legfontosabbra összpontosítottunk.  

Március 20-án ezért Dr. Rózsa Csilla főorvos asszony cikkét tettük közzé a honlapunkon (myasthenia.hu):  

„Információ a koronavírus (COVID – 19) járványhelyzettel kapcsolatban” címmel. A cikk megállapításai az azóta eltelt 

hónapok dacára még mindig érvényesek, noha az őszi hullám alatt már további tanácsaink is lesznek, pl. a cikkben 

feltételesen javasolt D-vitamin már azóta szinte kötelezővé vált. 

Miután tavasszal ismeretlen járvánnyal szembesültünk, nem tudtuk, mi és hogyan fog pontosan 

történni, így mi is kivártunk, és bevalljuk, féltünk a betegségtől. Mostanra már jobban kiismertük a vírus természetét, 

és kezdünk megtanulni vele együtt élni. Kénytelenek vagyunk megszokni jelenlétét, az előírt szabályok betartásával 
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együtt. A félelmet felváltja a nagyon nagy elővigyázatosság és óvatosság, főképp, mivel veszélyeztetett csoport 

vagyunk.  

Az elővigyázatosság a maszkhordásban, a kézmosásokban, fertőtlenítésben, a távolságtartásban és a rövid, de 

gyakori szellőztetésben nyilvánulhat meg. A járvány idejére szükséges óvintézkedésekről és a baj esetén szükséges 

teendőkről a következő – Semmelweis egyetem honlapjáról letöltött – cikket kinyomtattuk és újságunk második felében 

közzé tesszük azok számára, akik nem rendelkeznek internettel. 

A vezetőség munkája nem állt le, csak másképpen dolgozunk a nyári szünet után. 

Év elején, az utolsó, vírusmentes időkben, február 18-án még megtartottuk az idei első, s mint utólag bebizonyosodott, 

az idei utolsó Testületi Ülésünket. Több programot is terveztünk 2020-ra, de ezekből csak a RIROSZ napot sikerült 

megrendezni február 29-én a Vajdahunyad várában, melyen aktívan részt vettünk. 

Ezután már csak online tudtunk kapcsolatot tartani egymással és a környezetünkkel. 

A nehéz időkben is kiküldtük az évente frissített Tilos gyógyszerlistát. Ez, és a Sürgősségi kártya most különösen 

fontos, hogy mindig nálatok legyen! A legnagyobb elővigyázatosság mellett is lehet, hogy hirtelen kórházba kerülünk, 

s nem válogathatunk, hogy ismerős orvoshoz kerüljünk. Ilyen esetben ez életmentő lehet! 

Az idei évre számos tervet szőttünk, aminek gátjául két dolog is szolgált. Mindkettő a Covidnak köszönhető. 

Az egyik az, hogy mi csak keveset tudtunk együtt dolgozni. Három, ugyancsak nem egészséges ember. Mi is csak 

telefonon találkozhattunk. Ez kevésnek bizonyult a tőlünk megszokott munkához.  

A másik az, hogy tudtuk, ha bármit is szerveztünk volna, úgysem jöhetett volna el senki.  

Ez utóbbi sajnos, most is érvényes.  

 

Mivel ez az évünk így alakult, most már csak karácsonyi meglepetésként ajánljuk figyelmetekbe az elkészült  

 

MGÖB 25 éves jubileumi kiadványunkat. 

 

Ez a kiadvány még az előző év megfeszített munkájának a terméke, mely a nyomdai munkával együtt az idén hozta meg 

termését. 

Ebben a 74 oldalas könyvben mindent összeszedtünk az elmúlt években történtekről, csoportunk sikereiről és néha 

bánatáról. Mindenféle tevékenységünk szerepel benne, pl. az orvosok előadásai (megadva, melyik korábbi számunkban 

olvasható), a pszichológusi és gyógytorna foglalkozások, közös kiállításaink, kulturális programjaink.  Beszámolunk a 

kirándulásokról, a horvát csoporttal való kapcsolatunkról, konferenciákon való részvételünkről. 

A  könyv megvásárolható a  tagdíjat fizetők számára  kedvezményes 600,- Ft-os  önköltségi, nemfizető tagoknak  900,-

Ft-os áron. 

Gondot csupán az eljuttatásuk okoz, mivel a postaköltség magasabb is lehet, mint a könyv ára. (Ez most 490,- Ft.) 

Azt tudjuk vállalni, hogy aki az ár+szállítási díj összegét a csoportunk számlájára (11773061-00071107) átutalja, vagy 

rózsaszín postautalványon elküldi és megadja a pontos címet, annak postafordultával a megadott címre kiküldjük. 

Mindenképpen jelezzétek valamilyen formában, levélben vagy telefonon Krisztinának a szállítási címet!   

 

Noha a járványhelyzet súlyosbodott, mégsem szeretnénk, ha tagjaink elhagyatottnak éreznék magukat. 

A korábbi események kései beszámolói és a tervezettek ismertetése talán megmutatja, hogy nem csak múltunk, de 

jövőnk is van. Bízunk abban, hogy ezeket – és még sok más programot is –később még megvalósíthatjuk. 

Az újságunk előkészületi munkái félbemaradtak, amit most ősszel pótolunk. Sajnos, újra erősödik a járványos 

megbetegedések száma, így továbbra is csak online és telefonon tudunk egymással kapcsolatot tartani. Igyekszünk a 

honlapunkat tartalmakkal megtölteni, és az újságunkat szerkeszteni. 

A jövő egyelőre kiszámíthatatlan, nem tudjuk, a személyes találkozások mikor történhetnek meg. 

A csoportunk és Telekné Gyurina Krisztina elérhetőségei változatlanok, mobil: 06-(20)-357-3260, lakcíme: 2134. Sződ, 

Ságvár utca 6. 

 

Mindenkinek vírusmentes jó egészséget kívánunk! 

Ui.: Nem csak ti kaptatok kevés hírt felőlünk, hanem ez fordítva is érvényes. Örömmel várjuk beszámolóitokat a 

megélt időszakról! 



INFORMÁCIÓK COVID-19 TÜNETEK ESETÉN: MIKOR MIT TEHETÜNK? 

https://semmelweis.hu/koronavirus/files/2020/11/COVID-19-betegtajekoztato-2020-11-26.pdf 

 

Mit tegyen otthon, ha koronavírusra utaló tünetei vannak? 

Maradjon otthon, értesítse a családot, háziorvost!  

A családtagokkal is tartson kellő távolságot! Mosson rendszeresen kezet, a WC, fürdő és konyha kilincseket és egyéb 

használati eszközöket naponta többször fertőtlenítőszerrel törölje át! A levett ruházatot mielőbb mossa ki, az ágyneműt 

gyakran cserélje!  

Bevásárláshoz (bolt, patika) kérjen segítséget / házhozszállítást! Fokozza a biztonságérzetet, ha megismeri és felírja Ön 

is azokat a telefonszámokat (pl. mentő, háziorvos, ügyelet), amelyeket hívhat, amennyiben szükséges.  

A tüneteket a megfázás, vagy influenza esetén alkalmazott módszerekkel is kezelheti (pl. gyógyteák, pihenés, stb.), 

hozzátéve és betartva az orvos utasításait is. Javasolt a vitaminok szedése is: legfőképpen C-vitamin, 14 éves korig  

500 mg/nap, 14 éves kor fölött 1000 mg/nap adagban, továbbá D-vitamin, gyerekeknek 2000NE/nap, felnőtteknek 5000 

NE/nap, de minimum 2000 NE/nap adagban. A láz, a köhögés, a torokfájás hatékonyan kezelhető számos, közismert 

gyógyszerrel (pl. paracetamol vagy ibuprofen tartalmú gyógyszerek, vagy Algopyrin, a betegtájékoztató szerint 

alkalmazva).  

 

Igyon elegendő folyadékot! Amikor a vizelet színe világos, akkor megfelelő a folyadékbevitel.  

 

Amikor fekszik, váltogassa a testhelyzeteket, annak érdekében, hogy a levegő tüdejének minden részét jól átjárhassa! 

A hason fekvés kifejezetten jó hatású.t 

A leghatékonyabban pihenéssel és sok alvással tudja aktiválni szervezete gyógyító erejét. Szervezetének időre és 

pihenésre van szüksége, hogy fel tudja venni a harcot, és ki tudja dolgozni a megfelelő védekezési stratégiát a vírussal 

szemben. Ezért nagyon fontos, hogy a pihenés valódi pihenés legyen és ne otthoni munkavégzés! A fáradékonyság és 

álmosság jelzés a testétől, hogy beindultak a szervezet saját öngyógyító mechanizmusai. Engedje meg magának a 

pihenést és alvást, hogy a szervezete tehesse a dolgát. 

Ez az időszak most lehetőség arra, hogy olyan pihentető, kikapcsolódást segítő dolgokkal foglalkozzon, amikre máskor 

nincs ideje.  

 

Mit tegyen tesztelés előtt? 

Ha tünetei vannak, konzultáljon telefonon a háziorvosával, aki - amennyiben indokoltnak tartja -, értesíti az Országos 

Mentőszolgálatot (OMSZ) a mintavétel érdekében. Számítsunk arra, hogy a mintavételt végző dolgozók fehér 

„szkafanderbe” öltözve érkeznek majd. Fontos, hogy a mintavétel előtt 2 órával ne egyen, csak vizet igyon, ne 

dohányozzon, ne mosson fogat! A teszt eredményéről a háziorvos értesíti Önt, illetve (ha rendelkezik ügyfélkapu 

regisztrációval), megnézheti a teszt eredményét az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben, az: 

https://www.eeszt.gov.hu/ oldalon. 

 

Mikor szükséges mentőt hívni? 

Egyes tünetek jelzik, hogy önnek azonnali segítségre van szüksége. Hívja a mentőket a 112-es számon, ha az alábbi 

tünetek bármelyikét tapasztalja:  súlyos, vagy fokozódó nehézlégzés, fulladás (pihegés, légszomj, kékes ajkak, 

sápadtság)  súlyos, vagy fokozódó mellkasi vagy felhasi fájdalom  hirtelen megjelenő, súlyos, vagy fokozódó erős 

fájdalom  ájulás, eszméletvesztés  hirtelen jelentkező erőteljes szédülés, vagy hirtelen fellépő látászavar, vagy 

beszédzavar  súlyos, hirtelen megjelenő végtagi ügyetlenség, mozgászavar, bénulás  környezet által észlelt, 

zavarodottság, zavartság  vérköpés vagy vérhányás, vagy csillapíthatatlan vérzés  tartósan fennálló, egyre fokozódó 

hányás vagy hasmenés  

 



Milyen információkra van szüksége a mentőknek? 

 Az ön neve (ha hozzátartozó telefonál: ki a beteg?)  Pontos cím: hol van a beteg?  Milyen tünetek miatt hívja a 

mentőket?  Fontos előzmények (pl.: igazolt koronavírus fertőzött)  (Ha szükséges: hogyan jutnak be a mentők a házba 

vagy lakásba) 

Ha kórházba kell mennie 

Ha a mentők úgy ítélik meg, hogy az Ön számára biztonságosabb a kórházi ellátás, akkor a területileg illetékes kórház 

fertőző osztályára, járványkórházba, vagy más, COVID-ellátásra kijelölt intézménybe kerülhet. A kórházban minden 

szükséges vizsgálatot elvégeznek, és újra ellenőrzik, hogy Ön koronavírussal fertőzött-e vagy sem. Ha a laboreredmény 

megerősíti, hogy Ön koronavírussal fertőzött, akkor olyan osztályon fogják kezelni, amelyik felkészült erre az ellátásra 

is. Ha nem fertőzött, és más betegsége van, akkor a betegségének megfelelő osztályra kerül.  

Mit vigyen a kórházba? 

Fontos, hogy vigyen magával folyadékot és nem romlandó élelmiszert, hogy ezek a felvételi vizsgálatok, a várakozás 

ideje alatt is kéznél legyenek. A kórházban a következőkre lesz szüksége:  személyes iratok (személyi igazolvány, 

lakcímkártya, TAJ kártya, (Myastheniásoknak Sürgősségi kártya és Tilos gyógyszer lista – az MGÖB csoportunk 

kiegészítése))  értesítendő hozzátartozó elérhetősége (telefonszáma)  rendszeresen szedett gyógyszerek listája és 

legalább néhány napra gyógyszer  lázmérő  ha cukorbeteg: vércukormérője és (ha használja) inzulin készítménye  

ha asztmás/COPD-s: inhalációs gyógyszerei, inhalátora 

 hálóruha, pizsama  papucs  törölköző  tisztálkodási szerek  mobiltelefon és töltő  ha van: szemüveg, járóbot  

szabadidő eltöltéséhez szükséges eszközök, pl. könyv, rejtvény 

Hol kaphat lelki segítséget? 

A betegség időszaka sok kérdést vethet fel. Vannak, akikben felerősödnek ilyenkor az aggodalmak, szorongások. Sokat 

segíthet, ha megosztja az érzéseit, gondolatait a családtagjaival, barátaival. Ha további segítségre lenne szüksége, a 

következő helyeken kaphat ingyenes segítséget: 

 Pszi pont – pro bono: https://pszi.hu  Meghallgatunk online: https://meghallgatunk.online 

 Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetsége: 116-123 (bármilyen vezetékes vagy mobilszolgálatótól 

előtárcsázás nélkül, 0-24 órában ingyenesen hívható)  Délután Telefonos Lelkisegély Szolgálat 40 év felettiek számára: 

06 80 200 866 (minden nap 18-21 óra között hívható).  Kék Vonal gyermekek és 24 év alatti fiatalok számára: 116 111 

 Kék Vonal szülők, hozzátartozók számára, akik egy gyermekkel kapcsolatban szeretnének tanácsot kérni: 116 000 

Hasznos linkek 

A koronavírus betegségről, a koronavírusos betegek otthoni ápolásáról, mentális egészségmegőrzésről, légzőtornáról, 

relaxációról:  Útmutató: a koronavírusos betegek otthoni ápolásával, lelki támogatásával, valamint a vírus okozta 

pszichés terhek leküzdésével kapcsolatban (Semmelweis Egyetem): https://semmelweis.hu/hirek/2020/03/31/utmutato-

a-koronavirusosbetegek-otthoni-apolasa  Légzőtorna gyakorlatok koronavírus betegek részére (Semmelweis Egyetem 

Pulmonológiai Klinika): Videó: https://semmelweis.hu/pulmonologia/ videók címszó alatt: légzőtorna gyakorlatok 

(ezek ajánlottak COVID betegeknek is) Leírás: https://semmelweis.hu/pulmonologia/files/2020/05/L%C3%A9gz%C5 

%91tornagyakorlatok-1.pdf  Relaxációs hanganyagok (Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet) 

https://semmelweis.hu/magtud/2020/05/27/letoltheto-relaxacioshanganyagok/ 

Mielőbbi gyógyulást kívánunk!  

Ez a betegtájékoztató a Semmelweis Egyetem Pulmonológiai Klinika és a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet 

közötti együttműködés keretei között készült. Kidolgozásában részt vettek: Prof. Dr. Müller Veronika, Prof. Dr. Tamási Lilla,  Dr. 

Benczúr Lilla, Dr. Gőbel Orsolya, Dr. Jakubovits Edit és Dr. Pilling János Véleményezésben részt vettek: Prof. Dr. Szabó Attila (Klinikai 

Központ), Dr. Berényi Tamás (Sürgősségi Betegellátó Osztály), Prof. Dr. Kalabay László (Családorvosi Tanszék), Prof. Dr. Purebl 

György (Magatartástudományi Intézet) Az adatok lezárásának dátuma: 2020. 11. 13. A tájékoztatóban szereplő információk az 

ezen a napon érvényes ismereteket tükrözik. 

https://meghallgatunk.online/
https://semmelweis.hu/magtud/2020/05/27/letoltheto-relaxacioshanganyagok/

