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

A költő ezekkel a szavakkal dedikálta csoportunknak 2002-ben „Felemás őszi versek” c. kötetét 

 
 

2015. december 

 

Megértő Gondoskodás 
 

XVII. évfolyam 37. szám 

 

M E G H Í V Ó, 
 a MEOSZ-Myasthenia Gravis Önsegítő Betegcsoport soron következő ülésére, melyet 

2015. december 12.-én – szombaton – 10,00 - 13,00 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. 

Napirendi pontok: az elmúlt egy év értékelése, aktuális témák, változások. 

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. 

A távolmaradók a következő újságban (s a honlapunkon is) olvashatnak „EMLÉKEZTETŐ” címen a történtekről. 

                     Vezetőség 

 

 

MIT IS CSINÁLUNK TULAJDONKÉPPEN? 

 

 
Véget ért a nyári szünet, melyre nekünk is nagy 

szükségünk volt, hogy egy kis időt munka nélkül 

csak a családunkkal tölthessünk.  

 

Most, hogy szeptemberben újult erővel látunk neki 

a munkának, úgy gondoltuk, hogy erről egy kicsit 

bővebben is írunk, hátha kedvet kaptok hozzá? 

 

Amit Ti láttok belőle, az az évenkénti két 

taggyűlés (ld. Emlékeztető, 3. old.), illetve az 

előtte megjelenő újság, a ”Myasthenia Hírmondó”, 

valamint az utóbbi időben elkészült vadonatúj 

honlapunk, a myasthenia.hu. Ez utóbbi, amely a 

nyár elején indult, ugyan a szünetben nem nagyon 

változott, de ezentúl rendszeresen frissülni fog. 

Amit nem láttok, az a heti rendszerességű munka. 

 

Keddenként néhányan elnökünk, Krisztina 

vezetésével összeülünk a MEOSZ-ban lévő 

irodánkban, hogy megtervezzük a feladatokat, 

programokat, pályázatokat írjunk, szerkesztjük az 

újságot, intézzük a szükséges levelezést. Itt van 

egy számítógépünk, nyomtatóval. Az iroda 

helyiségét, fűtést, világítást, s némi nyomtatási 

lehetőséget is a MEOSZ-tól kapjuk. Összeírjuk a 

híreket, amiről érdemes másokat is tájékoztatni.  

Mióta honlapunkat is működtetjük, ez sokkal több 

munka. Ez egy olyan feladat, amelyhez jól jönne 

egy kis segítség, ha nem is feltétlenül bejárással, 

de e-mailben is fogadjuk a javaslatokat, híreket, 

esetleg cikkeket is. 
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A pályázatok nélkülözhetetlenek, hogy a nyomda- 

és postaköltségeket, stb. ne csak a gyéren 

csordogáló tagdíjakból kelljen fedezni. Az idén 

két komoly pályázaton is nyertünk: az egyiken 

MEOSZ-tól kaptunk segítséget a fenntartási 

költségekhez, valamint egy másikon 140 ezer Ft 

értékben nyertünk egy honlapszerkesztő 

programot. A gépi eszközökre beadott pályázatunk 

sajnos nem nyert, de legalább megpróbáltuk. 

 

Kéthavonta összeül többórás tanácskozásra az 

operatív csoport, 12 aktív taggal, akik vállalták, 

hogy részt vesznek a megbeszéléseken, ahol 

ötletelünk, s ki is osztunk feladatokat. 

Más szervezetekben való részvételünk is 

feladatokkal jár.  

 

Csoportunk több ernyő szervezethez tartozik. 

Tagja vagyunk a MEOSZ-nak, (amely a hazai 

Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos 

Szövetsége), a RIROSZ-nak (a magyarországi 

Ritka betegségek Országos Szövetsége) a 

brüsszeli központú EURORDIS-nek, (az európai 

ritka betegségek szervezete), valamint az európai 

MG-sek szövetségének. 

 

Rendszeresen részt veszünk különböző 

rendezvényeken. Ilyen pl. a Jahn Ferenc kórház 

által rendezett Egészségnap (bővebben olvashattok 

róla a honlapon). Rendszeres kapcsolatot tartunk a 

Jahn Ferenc Kórház orvosaival. A kórházi 

felügyelő tanácsban is képviseljük magunkat. 

Valamint a RIROSZ által rendezett Ritka-nap 

(bővebben a RIROSZ honlapján), melyen évek óta 

saját standunkkal veszünk részt, ahol az 

érdeklődők tájékozódhatnak a myastheniáról, 

valamint a képzőművészeti kiállításon is 

rendszeresen szerepel tagunk.  

 

Ezen a két rendezvényen nem csak az egyesület 

képviselői, hanem bárki beteg vagy érdeklődő 

családtag is részt vehet.  

A Ritka nap minden év februárjának utolsó 

szombatján kerül megrendezésre. A pontos 

időpontot és helyet a weboldalunkon időben közzé 

tesszük. A RIROSZ honlapján is elérhető. Itt 

konferencia-előadások vannak egész nap, orvosok, 

betegszervezetek beszélnek gyógyítási 

módszerekről, statisztikákról. 

 

Ugyanakkor a külső helyiségekben zene, 

vetélkedők, szórakoztató műsorok vannak. Az 

alkotó pályázaton nem csak rajzokkal, 

festményekkel, fotókkal lehet részt venni, hanem 

egyéb, kreatív alkotásokkal is, pl. kézimunkákkal, 

kerámiával, stb. 

 

Aki kedvet, tehetséget érez magában, hogy 

munkáit bemutassa, az jelezze nálunk telefonon 

vagy e-mailen. A munkákat honlapunkon is 

bemutatjuk. 

 

A RIROSZ egyéb, szakmai rendezvényein is 

rendszeresen képviseljük egyesületünket.  

 

A nemzetközi konferenciákat költséges voltuk 

miatt csak távolról tudjuk figyelemmel kísérni. 

 

Szeretnénk ezeket a feladatokat tovább bővíteni 

azzal, hogy a fent említett két taggyűlésen túl is 

kellemes programok keretében találkozhassanak 

azok a tagjaink, aki szeretnének és képesek kisebb 

találkozásokra eljönni. Ennek a sorozatnak első 

része volt a kastélylátogatás Gödöllőn. Várjuk 

ötleteiteket hasonló, nem túl drága és nem túl 

fárasztó programokra. Szeretnénk, ha minél 

többen el tudnátok jönni. 

 

Hatékonyabban tudnánk működni, ha nem csak 

hozzánk fordulnátok információért, segítségért, 

hanem jó lenne, ha ez kölcsönös lenne, a tagok 

egymásra is számíthatnának. Akkor nevezhetnénk 

igazán önsegítő betegcsoportnak magunkat. 

 

  
 

Felhívás 
 

Többen jelezték, hogy a myasthenián kívül egyéb komoly betegségekkel is küzdenek. Szeretnének olyan 

betegtársakkal kapcsolatot létesíteni, akiknek hasonlók a gondjaik. Például rákbeteg, aki kemoterápiát 

kap, de nem eredményesen, tapasztalatot cserélne olyannal, akin valamilyen fajta kemó segített.  

A neveket természetesen nem adjuk közre, Krisztinán keresztül hozzuk létre a kapcsolatot. 

Jelentkezzenek e-mailben, levélben, vagy telefonon Telekné Gyurina Krisztinánál (cím, telefonszám az 

utolsó oldalon), akik szeretnének ilyen kapcsolatot találni. 
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EMLÉKEZTETŐ 

a Myasthenia Gravis Önsegítő Betegcsoport 2014. december 14-i üléséről 

 

 

 

Jelen vannak: a jelenléti ív szerint 30 fő, a 

levezető elnöki szerepet Fodor István vállalta. 

 

Ügyvivőnk, Krisztina beszélt sorstársunk, Fodor 

István sokrétű szakmai munkásságáról, díjairól, 

aki a továbbiakban csoportunk munkájában 

tevékenyen részt vállal.  

 

Fodor István mai ünnepi találkozónk feladatait az 

alábbiak köré gyűjtötte:  

 

Közös 1 perces néma felállással emlékeztünk 
meg a 2014 évben elhunytakról: Oroszváry Márta, 

Dr. Kelemen Béláné, Kecskés Tivadarné, Takács 

Zsigmond, Tóth András, Vadas Róbert-ről.  

 

Oroszváry Mártára, néhai elnökünkre mint jó 

barátjára emlékezve Fodor István megjegyezte, 

hogy a betegcsoport volt az élete, önzetlen volt, 

szívesen tette és jó érzékkel, sok ötlettel. 

Hatóságoknál, engedélyeknél nem hezitált, 

energikusan intézkedett. István kéri azt, hogy 

munkássága ne porladjon el, tartsuk fenn a 

közösséget.  

 

Kopaszné Zsuzsi: Mártát, mint örökös 

tiszteletbeli elnököt jegyezze az egyesület.  

 

Többen fejezték ki ünnepi jókívánságaikat a 

csoportnak: Kovácsné Ilike, Kövér Alexandra, 

Büki Kálmánné Marika, Ludas Éva, Gáspár 

Lászlóné Ani, Szombathelyi Tiborné, Dénes 

László, Aranyosmaróthyné Jutka, Koras Mihálj. 

 

Dr. Rózsa Csilla főorvos asszony ezen túlmenően 

változatlanul jelezte, hogy a későbbiekben is 

bizalommal fordulhatunk hozzá. 

 

Új sorstársak is érkeztek a csoporthoz, akik 

röviden bemutatkoztak:  

 

Perlainé Vezér Katalin, aki 2006-tól 

myastheniás, szteroid és plazmaferezis 

kezeléseken esett át. Pedagógusként már nem 

tudott beszélni, unokáit sem bírta felemelni 

 

Sokáig pszichiátriai problémának vélték, Xanaxot 

kellett szednie, de ez a hangképzésre is ártalmas. 

Jelenleg jó a közérzete, néha nyelési problémája 

van, gyógyszereit magas dózisban szedi (Imuran, 

Medrol).  

 

Bényei Tamást (Hatvan), 1 éve diagnosztizálták, 

szerencsére azonnal. 6 plazmaferezis kezelést 

kapott a nyelési és beszédnehézség javítására 

(valamint Medrolt). Aktív idejében magyar szakos 

tanár és iskolaigazgató volt.  

 

Szarvas István (64 éves villamos és gépész-

mérnök). Nyelési és fejtartási nehézségben 

jelentkezett a probléma. Jászberényben 

félrekezelték, minden negatív lelet ellenére, majd 

a Jahn F. kórházba került. Jelenleg Medrolt és 

Imurant szed, közérzete, étvágya jó, de karját 

sajnos emelni nem tudja. 

 

Huebner Zsuzsa USA-ból: 1967-ben a betegség 

kialakulásakor vastüdőben is élt, csecsemő-

mirigyét kivették. Napi 12,5 Mestinont szedett. 

Akkor még a szteroid, Imuran gyógyszerek nem 

voltak használatban. 

Csecsemőmirigy műtétjét kapcsolatai révén 

Franciaországban végezték el. Az USA-ban élve 

várandós lett, az orvosok abortuszt akartak, de ő 

ebbe nem ment bele. Terhességét végig fekve 

viselte, de egészségben megszülethetett lánya, aki 

ma 24 éves. Zsuzsa bemutatta a Connecticut 

állambeli MG újságot és ajánlotta lefordítását, 

valamint a WALK for MG (séta az MG-ért) nevű 

kezdeményezést. 

Számára cukorbeteg diétát javasoltak (az sokat 

jelentett állapotának javításában).  

Kérdésként felvetette, hogy Magyarországon van-

e lehetőség mobil ferezis elvégzésére? Morvay 

Béla válasza: 1998-ban már volt hazánkban.
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Juhász Ildikó: Beszámoló a Kórházi Felügyelő 

Tanács munkájáról: 

 

Röviden szeretném bemutatni és felvázolni 

munkámat a Délpesti Jahn Ferenc kórház 

Felügyelő Tanácsában.  

 

Három fő téma köré szeretném csoportosítani 

mondanivalómat: 

1.) hogyan és miért jött létre a Tanács és 

kik a tagjai; 

2.) mivel foglalkozik ez a Tanács; 

3.) és végül a működéséről pár szó. 

1.) Telekné Gyurina Krisztina 2014. 03. 10-én 

felhívást kapott a Délpesti kórháztól, hogy 

delegáljunk tagot az újonnan megalakuló 

Kórházi Felügyelő Tanácsba. Ez a felhívás 

azon társadalmi szervezetek részére szól, akik 

a kórház hatókörébe tartoznak és annak 

szakmai profiljába illeszkednek, a GYEMSZI 

(Egészségügyi Emberi Erőforrás Fejlesztési 

Főigazgatóság) mint tulajdonosi jogokat 

gyakorló szerv rendelkezése alapján (1997.évi 

165. törvény 156.§). Ebben 13 tagú testület 

felállítását határozzák meg. Ebből 7 fő 

különböző társadalmi szervezetet képvisel, 3 

fő a fenntartó által (GYEMSZI) és 3 fő a 

gyógyintézet által delegált tag. Ez utóbbit a 

közalkalmazotti tanács választja meg a kórház 

vezetőségéből. 

Néhány társadalmi szervezetet is felsorolnék: 

Stroke Infó Alapítvány, Cukorbetegek klubja, 

Délpesti ILCO Egyesület (vastagbél 

problémások), Magyar Vöröskereszt Délpesti 

Régiója, stb. 

Úgy döntött a csoportunk vezetősége, hogy 

jelentkezünk a Tanácsba, mi MG-sek is 

képviseljük magunkat és érdekeinket. Engem 

ért a megtiszteltetés, hogy képviselhetem 

betegcsoportunkat.  

2.) A tanács véleménynyilvánítási és javaslattételi 

joggal rendelkezik. Fő feladata a 

kapcsolattartás a kórház vezetése és az érintett 

lakosság között. Egyfajta érdekképviselet az 

érintett lakosság részéről. Figyelemmel kíséri 

a kórház működését, a betegutak 

átláthatóságát. Elősegíti más 

gyógyintézetekkel való kommunikációját. 

Kérdéseket intézhet a kórház orvos-szakmai 

vezetőihez, amelyet 15 napon belül kötelesek 

megválaszolni. Jogosult megismerni a 

pénzügyi és gazdasági adatokat. A személyi 

jogok megsértése nélkül részt vehet különféle 

gyógyászati eseményeken (pl. vizitek, 

műtétek).  

Nem egyéni sérelmek elbírálására hivatott, 

inkább a kórház általános működésének 

javítására, jobbulásának elősegítésére. 

3.) Végül röviden a Tanács működéséről. Nincs 

tiszteletdíj, vagyis társadalmi munka. 2 évre 

választunk elnököt a társadalmi szervezetek 

tagjaiból. Akkor vagyunk határozatképesek, 

ha legalább 7 tag jelen van. Nyílt vagy titkos 

szavazással döntünk. Évente legalább egyszer  

ülésezni kell, de ez függ a meghatározott 

feladatok hatékony működésétől. 8 napon 

belül köteles a jegyzőkönyvvezető szétküldeni 

a legutóbbi ülés jegyzőkönyvét.  

Első ülésünkön a kórház SZMSZ (Szervezeti 

és Működési Szabályzata)  tervezetét néztük 

át, amelyet előre megkaptunk. Javaslatokat 

tehettünk, a hibákat kijavíthattuk, 

módosíthattunk rajta, hogy a végleges forma 

minél kedvezőbb legyen a betegek számára is. 

Második ülésünkön a betegelégedettségi 

indexeket, mutatókat néztük át. Hol, melyik 

osztályon vannak komoly problémák, 

hiányosságok. 

Harmadik ülésünkön az Egészség napok 

szervezésével foglalkoztunk. 

 

Összegezve, hogy miért is hasznos nekünk ez a 

Felügyelő Tanácsi tagság, milyen előnyökkel 

járhat a betegcsoportunk számára: 

hozzájárulhat működésünk és gyógyellátásunk 

biztosításához. Egyfajta figyelemfelkeltés az 

MG betegségre, létezésünkre. 

 

Telekné Kriszti tájékoztatta az egybegyűlteket, 

hogy Fornádi főorvos úr nyugdíjba ment, aki a 

Jahn F. kórházban 30 évig dolgozott feleségével 

Fornádi Katalinnal együtt. Főorvos úr 

változatlanul elkészíti számunkra a tilos 

gyógyszerlistát. Minden kedden bent vagyunk az 
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irodában, a MEOSZ több tekintetben is ingyenes 

működési lehetőséget biztosít. 

 

A Mytelase beszerzéséről is beszéltünk, erről az 

újság következő oldalán bővebben olvashattok. 

 

Fodor István: a „hogyan tovább” kérdésről:  

3 célt lehet megfogalmazni:  

 érdekképviselet, háziorvosi tájékoztatás, 

nehéz a betegséget felismerni 

 betegtársak támogatása 

 új honlap szervezett tartalommal feltöltve, 

gazdagabb, színesebb információkkal  

 aktív kapcsolatok növelése 

 központi team: 2-3 ember a napi 

feladatokban +1-2 fő esetleg 

 legyen egy kibővített csoport ezen felül 

még további 6-8 fővel, akik negyedévente 

közösen megbeszélik a jövőbeni teendőket 

és értékelik az elmúltakat. 

 

Morvay Béla: családok, orvosok számára 

tájékoztató anyagot kell készíteni.  

 

Csoport vezetésére szavazással Telekné 

Gyurina Krisztinát választották meg az 

egybegyűltek. 

 

Lelkes Zoltán: Magyar Myasthenia Gravis 

Csoport facebook jelenléte.  

 

A csoport megalakításának célja a betegséget 

elszigetelten, kellő ismeret nélkül élők 

összefogása, minden olyan ismeret, tapasztalat, 

ami a probléma javítását célozza, jobbító 

szándékkal.  

Sokaknak a sorstársi beszélgetés is nagyon 

fontos. Megalakulásunk 2013-ban történt, jelenleg 

270-en vagyunk, mely főképp a fiatal  

30-as korosztályt érint. Minden érdeklődő számára 

nyitottak vagyunk.  

Az orvosi gyakorlat megbeszélésén túl a tagok 

értékelése alapján közvélemény-kutatásokat is 

végzünk, melyek közül a „hasznos információk 

közzététele” (79 fő) „nem vagyunk egyedül” (66-

an), „megfelelő táplálkozás jelentősége a 

myasthenia gravisban” (43-an) kérdésekre adták 

voksukat. A „Táplálékod legyen gyógyítód” 

(Mózes) igazságában reform életmód szükséges, 

főképp a bélflóra rendbe tétele érdekében. A cékla 

és a köles egyértelmű javító és gyógyító hatását 

34-en jegyezték már meg. Érdekes módon 14 

ember az énekléssel javítja közérzetét, és 

csökkenti aktívan a szorongás okozta MG 

tüneteket.  

Zoltán beszámolt arról, hogy 2014. októberében a 

Mária rádióban beszélgetését közvetítették 

„Tanúságtétel” címmel; „aki tízévnyi, súlyos 

izomsorvadásos bénulástól a marathon-i táv 

teljesítéséig jutott szorgalmával, Istenben 

mindvégig bízva.” címmel. A riport 

meghallgatható a rádió honlapján. Elmondta, hogy 

a megfelelő étrenddel is felkészítve év folyamán –

ahogy a nagycsaládi teendői és munkája engedte-, 

néhány hegyi futóversenyen (10-15 km) részt vett. 

 

Program további részében Zoltán és 12 éves fia 

karácsonyi dalokat adott elő gitárral, furulyával, 

hegedűvel. A kis műsor után tombolán sorsoltuk 

ki az elhozott személyes ajándékokat.  

 

Ezúton kívánva szép ünnepeket és erőben 

gazdag boldog új évet mindenkinek.

 

 

 

ÚJ HONLAPUNK LETT! 

myasthenia.hu 
 

 

 

 

Pályázaton nyertünk egy 140 ezer forint értékű 

honlap-készítő programot, felhasználói 

kézikönyvvel együtt, aminek alapján elkezdtünk 

beletanulni a honlap-készítésbe.  

Célunk, hogy a legfrissebb híreket az anyagi 

okokból ritkán megjelenő újságunkon kívül is 

eljuttathassuk hozzátok. A nyári szünet végeztével 

rendszeresen frissítjük, lehetőleg kéthetente.  
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A honlap-készítés munkája azonban nem csak 

ebből áll: szert is kell tenni azokra a hírekre, 

amelyek érdemesek a közzé tételre. Ebben kérjük 

segítségeteket!  
 

A tartalom bármit magában foglal, ami tagjaink 

érdeklődésére tarthat számot: orvosok, betegek 

beszámolói a betegségről, gyógyításról, gyógy-

szerbeszerzéssel, egészséges életmóddal, táplál-

kozással kapcsolatos cikkek. Csoportunk 

működéséről szóló hírek, aktuális programok.  

Ez utóbbiakat az újságban csak utólag tudjuk 

közzé tenni, beszámoló formájában. Folyamatosan 

feltöltjük majd korábbi újságainkat, s a régebbi, de 

máig aktuális cikkeket. 

Aki teheti, keressen olyan ismerőst, barátot, 

családtagot, aki az interneten tudja követni az 

aktualitásokat, s a legfontosabbakról tájékoztatja. 

Az újság korlátozott ritka megjelenése miatt nem 

adhat ennyire napra kész információkat. 

 

MYTELASE  beszerzése 

 
1. az első lehetőség, ami lényegesen 

hosszadalmasabb, de olcsóbb: 

 

OGYI /Országos Gyógyszerészeti Intézet/ 

A háziorvos felmegy az OGYI honlapjára és az 

Egyedi gyógyszerigényléseknél kitölti a megfelelő 

nyomtatványt, /jelen esetben a 15-öst/, amit aztán 

vagy a háziorvos vagy maga a beteg elküld az 

OGYI-ba, itt csatolni kell még a neurológus 6 

hónapnál nem régebbi szakorvosi véleményét 

arról, hogy a betegnek szüksége van erre a 

gyógyszerre. Ez után egyedi elbírálás alapján 

engedélyezik, hogy a beteg részére a gyógyszer 

behozható-e. 

 

Amikor ez az engedély megvan, akkor ezt be kell 

vinni vagy küldeni az OEP-hez, ahol szintén 

elbírálják, hogy milyen térítés mellett juthat a 

beteg a gyógyszerhez és azt is megmondják, hogy 

melyik patikában lesz kiváltható, mert nem 

minden patikával vannak szerződésben. 

 

2. lehetőség, ami lényegesen gyorsabb, 

ugyanakkor költségesebb  

 

Európa Patika, Budapest VIII. kerület Fiumei út 2. 

Telefon: 06-1-456-0842.  Vállalja a gyógyszer 

beszerzését jelenleg Franciaországból tudják 

behozni 4.000,-Ft /doboz  és megrendelésenként 

990,-Ft. Aki ezt a lehetőséget választja annak 

érdemes egyszerre két receptet felíratni a 

háziorvossal, mert a két doboz szállítási költsége 

is annyi, mint ha csak egy dobozt rendeltünk 

volna. Így két héten belül hozzájuthatunk a 

gyógyszerhez. 

KÖNYVAJÁNLÓ 

 
Nemrég jelent meg egy remek ismeretterjesztő 

könyv az emésztésről és annak egészség-

befolyásoló hatásáról „Bélügyek” címmel. Egy 

német orvosnő, Giulia Enders írta. Nagyon 

olvasmányosan, kifejezetten szórakoztatóan, de 

mélyreható orvosi ismeretekkel adja közzé a 

legújabb kutatások eredményeit és az emésztéssel 

kapcsolatos gyakorlati problémákat és 

megoldásukat is. 

 

Korábban a Hírmondónk-ban sokat olvashattatok 

az egészséges táplálkozásról. Ez a könyv nem 

arról szól. Amit azonban ír az emberi szervezet 

működéséről, az alátámasztja annak a fontosságát. 

A könyv rámutat arra, hogy rengeteg testi-lelki 

problémánk a bélrendszer hibás működéséből 

ered. 

 

Idézem a fülszövegből:  

„A szív és az agy tiszteletnek örvend. A szív 

létfontosságúnak számít, mert ő pumpálja a vért a 

testben, az agyat azért csodálják, mert minden 

másodpercben bámulatos gondolatmeneteket talál 

ki. Mindeközben a bél legfeljebb a vécéig jut el, 

gondolják a legtöbben…..Mondhatni, kissé 

lebecsüljük őt.” 

 

Ajánlom azoknak, akiket mélyebben is érdekel 

saját szervezetük működése, és tenni is 

szeretnének annak jobbá tételéért. 

 

 

Az operatív csoport legutóbb 2015. november 17-

én, 16:30-kor tartott megbeszélést a MEOSZ-ban. 
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TÁPLÁLKOZÁSI TANÁCSOK, EGÉSZSÉGES ÉTELRECEPTEK 

 

 
Többen tapasztalhattuk, hogy az életmód és a 

táplálkozás hatással van az egészségi állapotunkra. 

 

Mindenkinek egyénileg kell kitapasztalnia, neki 

melyik étrend felel meg. Bizonyos tendenciák 

azonban kimutathatóak: pl. a cukor, a fehérliszt és 

általában a gyorsan felszívódó szénhidrátok 

lökésszerűen terhelik meg a szervezetet, ami 

myastheniás gyengeséghez vezethet. Különböző 

emberek bizonyos dolgokat nem tudnak jól 

megemészteni, pl. a liszt-érzékenyek a glutént, a 

tej-érzékenyek a tejcukrot vagy a tejfehérjét. Ezért 

esetenként  ezek némelyike is kerülendő. Ezért a 

közzé tett recepteket ezek szerint igyekszünk 

csoportosítani. 

 

A paleolit kenyér receptje 

 

Egyszerűbb, mint gondolnád! 

A paleolit étrendre nem egyszerű átállni, de ezt a 

kenyeret pikk-pakk elkészítheted. 

Ebben a kenyérben nincs élesztő, tehát nem kell 

várnod arra, hogy megkeljen, és akár egy hétig is 

fogyasztható marad, a szervezeted pedig 

garantáltan hálás lesz érte. 

 

A fűszerezéssel bátran játszhatsz, akár némi 

szárított paradicsommal vagy más zöldséggel is 

feldobhatod a tésztát, találd meg a kedvencedet! 

Paleolit kenyér 
 

Hozzávalók: 

2 dl víz 

1 púpos teáskanálnyi szódabikarbóna 

20 dkg darált szezám- vagy lenmag, vagy 

akár vegyesen 

2 tojás 

só ízlés szerint 

1 kiskanál frissen őrölt bors 

olívaolaj 

2 evőkanál útifűmaghéj (elhagyható, de 

minden tésztát csodálatosan lazává tesz, és 

hasznos az emésztésnek is) 

 

Elkészítés ideje: 60 perc. 

 

Elkészítés menete 

 

Mérd ki a hozzávalókat, majd egy alkalmas tálban 

keverj mindent össze. Először a darált magvakat, a 

szódabikarbónát, aztán a sót és a borsot, aztán 

keverd össze az útifűmaghéjat a vízzel (zselés 

állagú lesz) és mind ezt a felvert tojással, (lazább, 

ha a fehérjét a végén habként keverjük bele) majd 

végül az olajjal is, ha szép, formálható, de lágy 

tésztát kaptál, akkor jó. A sütőt melegítsd elő 180 

fokra, és válaszd ki a megfelelő tepsit a leendő 

kenyeredhez. Ez a mennyiség egy őzgerinc-

formában megsüthető előmelegített sütőben kb. 25 

perc alatt. 

 

Megjegyzés: Az útifűmaghéj piacon vagy bio-boltokban kapható. Drága, de megéri, mert nagyon keveset 

kell belőle használni egy tepsi süteményhez.  

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Mogyorókenyér vagy Püspökkenyér 

H:  5 kanál liszt (lehet gluténmentes, pl. zabliszt vagy más) is, kipróbáltam, működik) 

5 kanál cukor vagy diétásan xylit 

5 tojás fehérje 

1 marék durvára vágott dió vagy mogyoró vagy mandula, de lehet még bele akár narancshéj, 

csokidarabok is 

Szárazon összekeverjük a lisztet, cukrot, diót. Felverjük a tojásfehérjét habbá, belekeverjük a hozzávalókat. 

Kikent őzgerinc-formába öntjük.  

170
o
-on kb. 25 percig sütjük. 
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Betegségem története  

Bényei Tamás 
 

 

Betegségem története 

 (Bízom abban, hogy a "történet" még sokáig 

folytatódik.) 

 

2013. novemberében egy klubfoglalkozáson 

tartott előadásom közben éreztem, hogy a levegő 

egy része az orromon keresztül távozik, amitől a 

beszédem olyanná vált, mint a farkastorokkal 

születetteké. Amikor a nyelés se ment simán, 

elmentem a háziorvoshoz.  

 

Minden elismerésem az orvosoké, akik 

haladéktalanul odairányítottak, ahova kellett, és az 

általában nehezen felismerhető betegség 

idejekorán kiderült: Myasthenia Gravis. A 

következő állomások voltak: háziorvos - fül-orr-

gégészet - CT: nyak, mellkas - laboratórium - 

gyomorröntgen -  ideggyógyászat, ahol pontos 

diagnózist és megfelelő therapiát kaptam és 

őszinte tájékoztatást a kilátásaimról.  

 

Kerestünk és találtunk a ritka betegséggel 

foglalkozó központot, így jutottunk el a Jahn 

Ferenc Kórház Neurológiai Osztályára. Karácsony 

előtt mentem el egy vizsgálatra, de már vissza se 

engedtek. Március 5-én jöhettem végleg haza. A 

hosszú idő "állomásai": hasnyálmirigy-gyulladás 

és 6 plazmacsere voltak.  

 

Hálával, szeretettel és köszönettel gondolok az 

osztály minden dolgozójára. A szteroidot már 

elhagyhattam, az öregséggel járó 

kellemetlenségektől eltekintve jól érzem magam. 

Egyre ritkábban kell felülvizsgálatra mennem. 

 

Bényei Tamás 

 

 

Az én myastheniás történetem 

Tályai-Lévai Krisztina 

 
 

Azért írom le a történetem, mert megkértek rá, de 

örültem neki, mert bár már én nem tartom 

magam myastheniásnak, hiszen nincsen 

semmilyen tünetem, de pont ezért remélem, 

adhatok egy kis biztatást, erőt és reményt 

másoknak, és azért is, mert sajnos még mindig 

nem eléggé közismert sem ez a betegség sem a 

tünetei, pedig nagyon fontos volna a gyors 

felismerés.  

 

Lehet, sokaknak lesz ismerős a történet, hiszen 

nagyon sokan átmentünk ugyanezeken a 

dolgokon, és tudom, hogy én nagyon szerencsés 

vagyok, de ha nekem sikerült, miért ne 

sikerülhetne másnak is!  

 

Az én történetem valamikor 2004 őszén 

kezdődött, akkor 25 éves voltam. Mindig 

szerettem mozogni, sportolni, testnevelés-

tagozatos általános iskolába jártam, ahol nagyon 

sok atlétika-versenyen részt vettem, aztán később 

aerobicra jártam, majd elkezdtem táncolni társas, 

illetve latin-amerikai versenytáncokat. És nem 

értettem, hogy miért vagyok állandóan fáradt? 

Aztán észrevettem, hogy a szemem "jojózik", 

gyakran kettőt láttam. És jött a többi tünet szépen 

sorban, reggelente gondot okozott a fogmosás, 

mert a csuklóm nem akart mozogni, elfáradt nem 

tudtam tartani a fogkefét, vagy egyszerűen nem 

tudtam bekapcsolni a melltartómat, a hajamat nem 

tudtam felkötni, mert a karom pillanatok alatt 

elfáradt. Vagy a szemfestéket nem tudtam anélkül 

lemosni, hogy bele ne menjen a szemembe, mert 

nem tudtam jól összeszorítani a szemem, később 

szinte nem tudtam egyedül öltözni, mert nem 

tudtam a felsőm levenni. Az autóba is úgy 

szálltam be, hogy a fél lábamat be kellett rakni.  

 

Aztán egy szép napon, éppen hastánc próbán 

voltam és kint volt a városi televízió, hogy 

felvegye, ahogy táncolunk, kicsit izgultam és 

próbáltam minél szebben táncolni. És akkor 

éreztem, hogy valami nincs rendben, a lábaim 

bizseregtek és kezdtek nem engedelmeskedni 
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nekem, és egy pillanat múlva a földön találtam 

magam, egyszerűen "kiment a lábam alólam". A 

többiek csak nevettek rajtam, mert azt hitték, 

megbotlottam és elestem, a felvétel pedig ment 

tovább. Én pedig nem tudtam felállni, azt hittem 

lebénultam, nem éreztem a lábaim, a földön 

csúszva a kezeimmel vergődtem el egy székig és 

kétségbeesve, sírva hívtam fel a párom. Mire 

megjött eltelt egy kis idő, pihentem egy kicsit és 

akkor már fel tudtam állni, de borzalmasan 

megijedtem. El nem tudtam képzelni, hogy mi 

bajom lehet, mi történik velem? 

 

Persze jött a tortúra, vizsgálatok sora, háziorvos, 

labor, röntgen, szemészet, stb, és sehol nem 

találtak semmit. 

 

Istennek hála, vagy a sorsnak, de a családunkban 

van Ilike /Kovácsné Péter Ilona/, édesanyám 

öccsének a felesége, aki szintén myastheniás:  ha 

ő nincs, talán most nem tartanék itt, ugyanis ő 

volt, aki szólt, hogy szerinte a tüneteim alapján 

valószínű, hogy nekem is az a bajom ami neki. 

Kisgyerek korom óta a családban van, és mindig 

is tudtam, hogy van valami betegsége, de igazán 

soha nem beszéltünk róla, vagy nem fogtam fel, 

mert egész kicsi voltam, mikor nála kiderült. Csak 

azt tudtam, hogy az első kisbabájuk meghalt, és 

hogy meg kellett műteni, aminek a nyoma ott van 

a mellkasán, és hogy azóta is nehezen jár és 

gyógyszert kell szednie.  

 

Persze jött a tagadás, nem-nem, velem ez nem 

történhet meg, nekem biztos nem ez a bajom. Még 

hogy műtét, és lehet, hogy a tünetek akkor is 

megmaradnak és életem végéig szednem kell 

gyógyszert? Nem-nem, nekem nincs semmi 

bajom! 

Ilike ajánlotta Dr. Diószeghy Pétert, elmentünk 

hozzá, de akkor már nem tudtam, minek örülnék 

jobban, ha az derülne ki, hogy tényleg 

myastheniás vagyok, vagy az hogy mégsem, mert 

akkor lehet. "komolyabb" bajom van? 

 

Jöttek a vizsgálatok és kiderült, igen, myastheniás 

vagyok! A vizsgálatok és a klinikai tünetek kp. 

súlyos, generalizált myastheniát igazoltak. 

 

Ezt feldolgozni, meg mindent, ami ezzel a 

betegséggel jár, 26 évesen nem volt könnyű. Hogy 

én, aki mindig is tűsarkúban jártam, szerettem 

nőiesen, csinosan öltözködni, mély dekoltázsú 

ruhákban járni, hogy "szétvágjanak" és örökre 

megcsúfítsanak! A párom tánctanár, a tánc hozott 

össze minket, imádunk táncolni és soha többé ne 

tudjunk táncolni, mert én nem birok, és 

gyógyszert kelljen szednem egész életemben, 

mert bármikor újra összeeshetek, mindez az 

esküvő és gyerekvállalás előtt? 

 

Nem-nem, nem akartam elfogadni, ráadásul a 

tüneteim is kezdtek megszűnni, enyhülni, talán 

azért, mert nem volt betegség-tudatom, nem 

fogadtam el, hogy beteg vagyok, én továbbra is 

úgy gondoltam magamra, hogy egészséges 

vagyok. /Egyébként nagyon hiszek az 

agykontrollban, szerintem ez is segített!/ 

 

Több hónapig győzködött az egész család, hogy 

vállaljam a műtétet, de én hallani sem akartam 

róla. Nincs nekem semmi bajom, soha még kórház 

közelében sem voltam, szó nem lehet róla. 

 

De jöttek az érvek, lehet, hogy gyógyszerrel 

karban tudom magam tartani egy ideig, de az is 

lehet, hogy a tünetek súlyosbodnak, akár le is 

bénulhatok, vagy meghalhatok. A műtéttel viszont 

esélyem lesz akár meg is gyógyulni. 

Hát belementem ... 2005. május 04.-én 

megtörtént, túléltem, fájt a testem a lelkem, de két 

nap után már a folyosón sétáltam, harmad napra 

légmellet kaptam, újra becsöveztek, rossz volt.  

 

És a heg, fiatal nőként nagyon zavart, nem 

hazudok, évek kellettek hozzá, hogy elfogadjam. 

Hetekig fájt a mellkasom, az ágyban nem tudtam 

megfordulni, mozogni, gyógytornára járni, nehéz 

volt.  

 

De a párom, a családom, a szeretteim, a barátok, 

sőt még az ismeretlen ismerősök szeretete, 

kedvessége, támogatása, figyelme, segítőkészsége 

erőt adott. Örök hálám ezért elsősorban a 

páromnak, a szüleimnek, Ilikének. Köszönöm. 

 

Ami a legfontosabb, hogy megfogadtam 

magamnak még a műtét előtt, hogy soha többé 

nem veszek be egyetlen szem Mestinont sem, 

csak ha nagyon nagy szükségem lesz rá, de nem 

lesz! 

 

És így lett! Bár a műtét után évekig hordoztam a 

táskámban egy doboz Mestinont, szükség esetére, 

de nem kellett felbontanom, mert a műtét óta 

semmilyen tünetem nincsen és miután lejárt a 

szavatossága, kidobtam a kukába. 
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A párommal 2009-ben összeházasodtunk, hajnal 

5-ig táncoltunk:), 2010-ben megszületett első 

gyermekünk, Zozó, majd 2014-ben kislányunk, 

Zora. Sem a terhesség alatt, sem utána, sem a 

gyermekekkel, sem velem nem volt semmilyen 

probléma. Sőt a terhesség alatt végig dolgoztam, 

egész nap több kilónyi irattal járkáltam fel-le a 

lépcsőn, magas sarkúban és semmi bajom nem 

volt! 

 

Most 36 éves, két gyermekes anyukaként, 10 év 

távlatából nem maradt más csak egy rossz emlék 

és a heg a legkevesebb bajom: már észre sem 

veszem, sőt büszkén mutogatom, soha nem 

gondoltam volna de egyáltalán nem bánom ha 

látják, sőt ha megkérdezik mi történt, legalább 

elmondhatom, hogy van ez a betegség. És bár már 

nekem eszembe sem jut, hogy myastheniás 

vagyok, mert nem érzem magam annak, tudom, 

hogy lehetett volna sokkal rosszabb.  

Jó lenne, ha mindenki ilyen szerencsés lenne és 

tünetmentes, jó lenne, ha ismertebb lenne ez a 

betegség és hamarabb felismerhető, remélem 

ezzel az írással is kicsit hozzá járulhatok ehhez és 

reményt, támogatást adhatok azoknak, akik ezután 

fognak mindezzel szembe nézni. 

 

És soha ne felejtsük el, hogy a lelki egészségünk a 

legfontosabb, minden apróságnak örülni kell, és a 

rossz dolgok után a jók következnek! 

 

Tályai-Lévai Krisztina 

Hajdúböszörmény,  2015. május 04. 

 

  

 

 

A tagsággal járó előnyök, kedvezmények 

 

 
A tagdíjfizető, regisztrált tagjainknak lehetőséget 

nyújtunk a MEOSZ (Mozgáskorlátozottak 

Egyesületeinek Országos Szövetsége) 

tagkönyvének megszerzéséhez. Ez egyszeri 150 

Ft+ 4*4 cm fénykép beadásával megkapható 

(postai igénylés esetén bérmentesített 

válaszboríték küldésével). A továbbiakban az éves 

igazoló pecsétet a tagdíj befizetése ellenében 

adjuk.  

 

 

Ez a MEOSZ tagkönyv számos kedvezménnyel 

jár: 

Pl. ingyenes múzeumi belépő a legtöbb helyen 

 

Regisztrált tagjainknak nyújtott szolgáltatások 

 

Mindenki kapja térítés nélkül: 

 Belépési nyilatkozat  letölthető a tagság 

menüpontban. Beadható emailben 

(telek.kriszti@gmail.com) vagy postán. 

 Kérjük, küldjön bérmentesített, megcímzett 

válaszborítékot, melyben elküldjük a 

 sürgősségi kártyát és az aktuális „tilos 

gyógyszer lista”-t.  

Aki nem fizet tagdíjat, ezek frissítését nyomtatott 

formában csak a postaköltség megfizetése 

ellenében kaphatja meg. A tilos gyógyszer listát 

évente frissítjük, de a honlapunkon bárki számára 

hozzáférhető, letölthető. 

 

Évente igyekszünk többször is kiadni az 

újságot „Myasthenia Hírmondó” néven, mely a 

betegségről, gyógymódról, betegtársainkról, 

rendezvényeinkről szól.  

 

Az újság a közeljövőben a honlapunkon olvasható 

lesz. Azon tagdíjfizető betegtársaink részére, 

akiknek nincs internet-hozzáférésük, s ezt írásban 

kérik, postai úton, nyomtatott formában is 

eljuttatjuk. 

  

mailto:telek.kriszti@gmail.com


2015 december MYASTHENIA HÍRMONDÓ  11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEGNÉZTÜK A GRASSALKOVICH KASTÉLYT 

 

A 2015. június 19. péntekre meghirdetett 

kirándulásunk nagyon jól sikerült. Utunk 

egyenesen a kastélyhoz vezetett. A sok kiállítás 

közül terhelhetőségünk miatt kiválasztottuk a 

legérdekesebbeket. 

A több magyar festőt bemutató kiállítással 

kezdtük. A címben szereplő Szinyei és Munkácsy 

képeken kívül láttuk még többek közt Székely 

Bertalan, Mednyánszky, Paál László, Körösfői 

Kriesch Aladár, Mészöly Géza munkáit is az 

1870-1915 közti időszakból. 

Már csak ezért az egy kiállításért is érdemes volt 

Gödöllőre utazni. 

Azonban nem értük be ennyivel. Ezután végig 

jártuk a kastély számos, berendezett szobáját, 

végig néztük a különböző korok öltözékeit, 

fegyvereit bemutató tárlókat, valamint a 

Grassalkovich családot és természetesen a királyi 

családot ábrázoló festményeket A Grassalkovich 

kastély ugyanis Erzsébet királyné, azaz Sissy 

kedvenc tartózkodási helye volt. A környező 

barátságos dombvidék tág teret nyújtott lovas-

szenvedélyének. 

Ottlétünkkor a díszteremben éppen esküvőhöz 

készülődtek, virágokkal díszítették a termet. Az 

esküvői vacsorára a már felújított lovardában 

került sor, így azt a szárnyat nem nézhettük meg. 

Az épületbeni látnivalók kifárasztottak bennünket 

annyira, hogy jól esett megpihenni a gyönyörű 

parkban, ahol nyíló virágok és százados fák közt 

pihenhettünk. 

 

Az ég is kegyes volt hozzánk, az eső csak addig 

zuhogott, míg a belső termeket jártuk. Utána 

elzárta égi csatornáit, s kisütött a nap, mire a 

szabadba indultunk. A hatalmas parknak csak a 

töredékét jártuk be. Így is ránk esteledett, mire 

hazatértünk. 

 

Szándékunkban áll folytatni a sort, melynek ez 

csupán az első eleme volt. Eddig a gyakoribb 

programok szervezésének hatalmas gátja volt, 

hogy csak sok munkával és költséggel tudtunk 

csak értesíteni Benneteket. Az újság megjelenését 

nem tudjuk jelentősen sűríteni, de a honlapon 

rátaláltok majd külön értesítés nélkül is a 

programokra. 

 

Következő programunkat a Zeneakadémia egy 

hangversenyére terveztük, 2015. november 16-

ára.

 

  

 

ADÓKEDVEZMÉNY!!! 
 

 

Kedves Dolgozó Myastheniások! 

 

Szeretném felhívni azoknak a figyelmét, akik még mindig nem tudnak róla, hogy ha munkaviszonyuk 

van, akkor adókedvezményt vehetnek igénybe.  

Megéri a fáradozást, mert csak egy igazolást kell kitöltetni a Neurológus szakorvossal vagy a 

háziorvossal.  

 

Az adókedvezmény igénybevételének feltételeit és részletes leírását itt megtaláljátok:  
 
http://nav.gov.hu/nav/regiok/kozep_dunantul/kozepdunantul/ugyfelszolgalatok/segitbetegsegkedvezmeny.html 

 

http://nav.gov.hu/nav/regiok/kozep_dunantul/kozepdunantul/ugyfelszolgalatok/segitbetegseg
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Szép szavak, szép gondolatokból! 
Puskásné B. Margó: Igaz barát 

2015. december 

Kire mindig számíthatsz, ha nehéz a sorsod, 

bánatod vele megoszthatod. 

Kire számíthatsz, ha baj van, 

Ki számíthat Rád, ha bajban van. 

Az élet oly sokszor könyörtelen, 

barátod, ki melletted áll segítőkészen. 

Ha ritkán beszéltek és ha találkoztok, 

ott folytatjátok ahol abbahagytátok. 

Az igaz barát nagy kincs, 

igaz anyagi értéke nincs. 

Nem irigykedik, ha jobban megy Neked, 

ha örömöd van, örül Veled. 

Kit nem vakít el a pompa, ragyogás, 

tudja, hogy az érték más. 

Mindig segítőkész és önzetlen, 

igyekszik könnyíteni a terheden. 

Kinek titkaid elmondhatod, 

Ki megmondja, ha nem jól gondolod. 

Ha megtaláltad, őrizd mint az igazgyöngyöt! 

 

Tagdíj 

 
Alacsonynak számító, évi 1.000.- Ft-os tagdíj 
fizetése kötelező, de alóla rendkívüli esetben 
felmentést adhatunk. Azonban az egyre növekvő 
árak miatt jó néven vesszük adományok 
küldését is. A befizetésekről a gazdasági vezető 
pénztárbevételi bizonylatot állít ki, és a befizetés 
igazolására a bizonylat másolati példányát 
megküldi tagunk, illetve az adományozó címére. 
 
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. 
 
Mint ahogy az a nevünkben is áll, csoportunk 
önsegítő és nem önsegélyező. Így anyagi 
támogatást nem áll módunkban nyújtani, de 
nyitottak vagyunk minden, a közösségünket 
érintő gondokra és nehézségekre.

 

GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZÖK továbbra is 

kölcsönözhetők: vérnyomásmérő; kádra fúrás nélkül 

felszerelhető kapaszkodó a kádból való kilépéshez; 

kádba is állítható zuhanyszék; guruló zsámoly alsó 

szekrények eléréséhez; bicikliüléses gurulószék, 

konyhai munkához; tablettafelező, tablettatörő. 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Új honlapunk elérhetősége: myasthenia.hu 

Győri alcsoportunk:gportal.hu/miastheniagravis 
Internetes levelező fórum működik 2005. decembertől 

www.hazipatika.hu:’Hol vagytok myastheniások’  
 

 

Fontosabb címek, telefonok e-mail-ek :  

 * * *  

MG-ÖB elnök: Telekné Gyurina Krisztina 

 2134 Sződ, Ságvár u. 6. 

 Tel: 06-27/388-715 és 06-20/357-32-60 

 E-mail: telek.kriszti@gmail.com 

Tiszteletbeli elnök: Oroszváry Márta  

MG-ÖB pénztáros: Telekné Gyurina Krisztina 

MEOSZ Központ: 1032 Bp. San Marco u. 76. 

 Tel: 06-1/38-85-529/219-es mellék 

 Ügyelet kedden: 11-15-ig. 

Debreceni alcsoportvezető: Kopasz Árpádné Zsuzsi 

 4029 Debrecen Csapó utca 81. 

 Tel: 06-52/311-559 és 06-30/238-31-45 

Gyógyszerrel kapcsolatos kérdések:  Szigetiné Juhász Zsuzsa 

 2476 Pázmánd, Fő utca 39. 

 Tel: 06-22/238-033 és 06-30/209-35-08 

Jogi kérdések: Dr. Rubi Gabriella ügyvéd 

 4400 Nyíregyháza Fazekas János tér 15. 

 Tel: 06-42/453-010 és 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@citromail.hu 

______________________________________________________ 

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 központ. 

 Időpont egyeztetés és ágy biztosítás: 

 a 11-77-es melléken történik. 

DOTE MG rendelés: 4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. 

 Tel: 06-52/43-22-84 központ. 

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

MYASTHENIA HÍRMONDÓ, a MEOSZ – MG-ÖB időszakosan megjelenő, belső kiadványa 

Felelős kiadó: Telekné Gy. 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/ 388-23-88/219. Ügyelet: kedd 11-15-ig. 

 Bankszámlaszám: OTP Rt. XIII. ker. 11703006-20034962 MEOSZ, 19002732-2-41 
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