
 

2017. május Megértő Gondoskodás XIX. évfolyam 39. szám 
 

     M E G H Í V Ó,   

 a MEOSZ-Myasthenia Gravis Önsegítő Betegcsoport soron következő ülésére, melyet 

2017. május 20-án – 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. 

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

orvosi előadás. 

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. 

 

Vezetőség 

 

ÚJABB ORVOSI ELŐADÁS A TAVASZI TAGGYŰLÉSEN 

 

Tavaszi taggyűlésünket 2017. május-20-án, szombaton tartjuk. 

 Erre az alkalomra meghívtuk azt a mellkassebészt, aki sokunkat operált thymectomiával (Thymectomia a 

csecsemőmirigy eltávolítása), azaz Dr. Kas József, mellkassebész főorvost (Országos Korányi Tbc. és 

Pulmonológiai Intézet, Mellkassebészeti osztály). 

A főorvos úr a témának egyik legnagyobb szakembere Magyarországon. Minthogy a thymectomia a 

myastheniának ma is az egyik legfontosabb gyógymódja, bizonyára mindnyájatokat érdekel ennek a műtétnek a 

lefolyása, fejlődése, története az elmúlt években, s legfőképp az, hogy hol tart most? Mikor ajánlott, s mikor 

nem ajánlott ez a műtét? 

Az előadás után kérdéseinkre is választ kaphatunk. 

Szeretettel várunk Benneteket: 

a 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 



EMLÉKEZTETŐ 

a MEOSZ - Myasthenia Gravis Önsegítő Betegcsoport üléséről MEOSZ Székház,  

2016. december 10., 10-13 óra 

 

Jelen vannak: a jelenléti ív szerint 37 fő, a levezető 

elnöki szerepet Fodor István vállalta. 

Fodor István köszöntötte a megjelenteket, és 

hangsúlyozta a jelenléti ív aláírásakor az illetékes 

szakrendelő/kórház feltüntetésének fontosságát. 

Örömmel állapította meg, hogy közgyűlésen eddig 

még nem voltunk ilyen nagy létszámban. 

 

Közös 1 perces néma felállással emlékeztünk meg a 

2016. évben elhunytakról, név szerint: Derzsi 

Ildikó, Kováts Ágnes, Gáspár Lászlóné, Kiss 

Károlyné, 

 

Fodor István kezdeményezésére hangfelvételről 

meghallgattuk Márai Sándor „Mennyből az angyal” 

című versét, Sinkovits Imre előadásában, majd 

Juhász Ildikó, Kéry Mihály és felesége, Kéryné 

Mészáros Mária közreműködésével előadtak három 

zeneművet: Praetorius: Szép rózsabimbó nyílt ki, 

Erdélyi kolinda/kánon, Leonard Cohen: Hallelujah. 

A távolmaradók a csoportnak küldött üdvözletei 

felolvasása után köszöntöttük új tagjainkat.  

Telekné Gyurina Krisztina beszámolt az elmúlt 1 

év eredményeiről. 

2016-ban az MGÖB hagyományosan két 

rendezvényen képviselte magát: február 27-én, a 

RIROSZ által szervezett „Ritka Nap”-on, amely 

egyre több érdeklődőt vonz; valamint szeptember 

24-én a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház által 

szervezett „Egészségnap”-on, amely keretében 

térítésmentes szűrővizsgálatokon lehet részt venni, 

várólistán való várakozás nélkül.  

Hangsúlyozta a kiküldött adatlapok 

visszaküldésének fontosságát, tekintettel arra, 

hogy pontos tagnyilvántartás nélkül a MEOSZ 

elutasítja a pályázatunkat. 2016-ban a MEOSZ 

100 ezer forintos működési költségre felhasználható 

támogatásában részesültünk. Az elnyert összeg a 

Hírmondó előállításához és postázásához szükséges 

költségeket sem fedezi. Jelenleg csak 47 fő fizette 

be az éves tagdíjat. A tagdíjfizetés megkerülhe-

tetlen ahhoz, hogy hatékonyan tudjunk működni. 

Bár a termet a keddi ügyeleti napokra és a 

gyűlésekre is a MEOSZ-tól térítésmentesen kapjuk, 

viszont az egyéb működési költséget már a saját 

keretünkből kell megoldani (nyomda, posta, stb.). 

Tegze Judit bemutatta a tavaly indult honlapunkat. 

Az idén átmeneti gondokkal küszködtünk: a 

honlapot feltörték és japán szövegek jelentek meg 

rajta, a magyar szöveg tükörfordításai. 

Hangsúlyozta, hogy a honlap tartalmának 

bővítéséhez a betegtársak aktív segítsége is 

szükséges. A Hírmondó PDF formátumban a 

honlapról letölthető. Akinek módjában áll a 

Hírmondót az interneten elolvasni, ne kérje postán, 

mert a postázás jelentős többletköltséget von maga 

után. Fontos a megváltozott e-mail és lakcímek 

bejelentése is a honlapon található e-mail címre.  

Tervezünk egy „Orvos válaszol” rovatot is, de 

ehhez bizonyos mennyiségű kérdés szükséges. 

Dr. Rózsa Csilla főorvos asszony előző 

közgyűlésen elhangzott előadása terjedelmi korlátok 

miatt nem jelent meg a Hírmondóban, de a honlapra 

fel fog kerülni. 

Juhász Ildikó, a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórházban 

működő Felügyelő Tanács tagja, melyet 2014-től 

állítottak fel újra, a kórház vezetése és az érintett 

lakosság közötti kapcsolattartás céljából. A 13 tag 

véleménynyilvánítási és javaslati joggal rendel-

kezik, évente kétszer üléseznek. A kórház orvos-

igazgatója, ápolási igazgatója és a menedzser 

igazgató, valamint a GYEMSZI 3 delegáltja vesz 

részt, 7 civil szervezet képviselőivel együtt. Az 

április 12-i ülés fő témája a sebészeti ügyelet 

beindítása körüli problémák voltak, tekintettel a 

súlyos orvos- és ápolóhiányra. Leginkább 

szemészekre, fül-orr-gégészekre és műtősfiúkra van 

szükség. Felhívta a betegtársak figyelmét a 

mentővel érkezők elsőbbségére a többi sürgősségi 

fokozat viszonylatában. A november 15-i ülésen 

ismertették az éves pénzügyi beszámolót, melyet a 

Felügyelő Tanács is elfogadott. A négy éve regnáló 



új, fiatal vezetésnek köszönhetően az idén jól zárta 

a kórház a pénzügyi évet. Hangsúlyozták az imidzs-

építés fontosságát, a sajtóban megjelenő, sokszor 

megfelelő háttér-információ nélkül közölt negatív 

hírek ellensúlyozását. A tanács feladata nem az 

egyedi, személyes problémákkal való foglalkozás, 

hanem a betegúttal kapcsolatos, ésszerű, or-

vosolható hiányosságokra történő figyelemfelhívás. 

Kopaszné Zsuzsi átadta Kovácsné Péter Ilike és 

Kiss Erika szeretetteljes üdvözletét a csoportnak. 

Örömmel újságolta, hogy Joó János betegtársunk  

83 évesen tanult meg angolul, hogy fiának kis 

panziójuk vezetésében segíthessen.  

Részletesen beszámolt a hévízi Szent András 

Reumakórházban tapasztalt fiziko-terápiás 

kezelésekről. A betegtársak érdeklődésére elmond-

ta, jó hatásúak általában az izomzatra. Lényegében 

nem az MG-t kezeli, hanem a társult mozgásszervi 

betegségeket. Mind ezeket a myastheniában 

egyénileg mérlegelni kell, az elektromos kád 

használata pl. MG-ben kontraindikált. A beutalót 

minden esetben csakis reumatológus szakorvos 

adhatja, a várólista hosszú (Zsuzsi 3 évet várt). 

Telekné Gyurina Krisztina beszámolt arról, hogy 

a munkáját segítő 12 fős operatív csoport 

februárban, áprilisban, szeptemberben és 

novemberben tartott megbeszélést az aktuális 

tennivalókról. A május 21-i közgyűlésen Dr. Rózsa 

Csilla főorvos asszony tartott kitűnő előadást, 

sajnos, csak kis létszámú közönség előtt, melyet az 

elnökség a létszámhiány miatt inkább kudarcként, 

mint sikerként élt meg. Várjuk a tagok javaslatait 

azzal kapcsolatban, milyen jellegű előadásokat 

érdemes szervezni, mely témák aktivizálják 

leginkább a csoportot. 

 

Minden kedden Telekné Gyurina Krisztina, Juhász 

Ildikó és Tegze Judit intézi az MGÖB 

működtetésével kapcsolatos mindennapi ügyeket, a 

betegtársakkal való kapcsolattartást, a honlap 

szerkesztését és tartalmának aktualizálását. Ebben a 

munkában való bárminemű közreműködést 

örömmel fogadnak. 

Tegze Judit vetített fényképes beszámoló keretében 

mesélt a 2016-ban szervezett kirándulásokról (Régi 

Zeneakadémia – koncertlátogatás, Fűvészkert – 

Sakura Ünnep, Parlament-látogatás) Szívesen 

fogadnak ötleteket, ingyenes vagy kedvezményes 

lehetőségeket a további kirándulások, kulturális 

programok igény szerinti megszervezéséhez.  

A kirándulások meghirdetése a honlapon történik, 

külön postázni ez ügyben nem áll módunkban. 

Lelkes Zoltán folytatta Tegze Judit beszámolóját,- 

a Facebook csoport közreműködésével szervezett 

parlamenti látogatásról, illetve a Facebook csoport 

munkájáról, saját életmódbeli tapasztalatairól.  

2016-ban is igény volt a személyes találkozásokra 

(többen több száz km-ről utaztak fel Budapestre), 

melyet az internetes közösségi oldalakon való 

kapcsolattartás csak részben helyettesíthet. 

Mindegyik esetben jó hangulatú sorstársi, baráti 

eszmecseréket folytathattunk, melyet szeptember-

ben Gazda Dia jóvoltából egy ingyenes idegen-

vezetővel szervezett parlamenti kirándulás 

keretében tehettünk meg. Továbbá dr. Tegze Judit 

sorstársunk szép festményeit is megtekinthettük a 

Corner Galériában. Igazi kulturális csemege volt 

mindkettő. 2017-ben is szeretnénk több alkalommal 

hasonló össze-jöveteleket tartani, Budapesten, vagy 

más vidéki helyszínen. 

 

A Magyar Myasthenia Gravis Csoport elnevezésű 

Facebook csoportunk 2013 óta működik, évente  

kb. 150-200 fős tagság-emelkedéssel, jelenleg 530 

taggal. A „gyors reagálású” és információ-, 

segítségnyújtó csoport hasznossága nem kérdéses. 

A csoport nem jelent alternatívát a MGÖB-re nézve, 

mivel nem hivatalos csoport/egyesület. Az 

egészségügyi kormányzat irányába az MGÖB 

hivatott a myastheniások érdekében tájékoztatást 

adni, kéréseket, kérdéseket megfogalmazni. 

Megelégedéssel jegyezte meg, hogy aktivizálódott 

az MGÖB-be való belépés és a tagdíjfizetés is. 

 

Az a megtiszteltetés érte Zoltánt, hogy a Paleo 

Életmódmagazin felkérte egy hosszabb cikk meg-

írására. A cikk a magazin 2016. évi 4. számában 

jelent meg. A Facebook csoportban mintegy 75 

ember jegyezte meg eddig azt, hogy elveinek 

alkalmazása a mindennapokban mérföldkőnek és 

megerősítőnek bizonyult. Tekintve a hazai 

myastheniások számát, ez jelentős arány. Az írást 

szívesen ajánlja a tagok figyelmébe. 



Fodor István megköszönte Telekné Gyurina 

Krisztina, az MGÖB elnökének éves munkáját. 

Fodor István három pontban összegezte az operatív 

csoport feladatait: (1) a diagnózis lehetőség szerinti 

gyorsítása, (2) a csoportlétszám növelése, (3) napi 

szintű segítségnyújtás.  

A kiosztásra került plakátot körzeti orvosi 

rendelőkbe kérjük eljuttatni, hogy felhívjuk a 

betegek figyelmét erre a ritka betegségre, valamint a 

csoportunk létezésére és fontosságára. Hasonló 

plakátot szánunk a szakorvosi rendelőkbe is,  

ahol többnyire a már diagnosztizált betegek 

fordulnak meg. A szakorvosi rendelőkbe tervezünk 

egy másik reklámanyagot is elhelyezni, egyik 

oldalán fontos tudnivalókkal az MGÖB-ről, másik 

oldalán a jelentkezési lappal. Mindkét esetben cél az 

önzetlen, segítő szándék.  

Telekné Gyurina Krisztina megköszönte a 

tanácsadó testület és az operatív csoport tagjainak 

az éves munkáját, kiemelve Tegze Judit és Juhász 

Ildikó rendszeres segítségét. 

A hivatalos rész lezárása után áttértünk a közös 

ünneplésre. Tombolával kisorsoltuk a hozott 

jelképes karácsonyi ajándékokat. 

  

Honlapunk elérhetősége: myasthenia.hu

Tagdíj 

Az alacsonynak számító, évi 1.000.- Ft-os tagdíj fizetése 

kötelező. Jó néven vesszük adományok küldését is.  

A befizetésekről a gazdasági vezető a befizetés 

igazolására a pénztárbevételi bizonylat másolati 

példányát megküldi 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. 

 

FONTOS AZ ADÓKEDVEZMÉNY!!! A Dolgozó Myastheniások adókedvezményt vehetnek igénybe. Ehhez a Neurológus 

szakorvossal, vagy a korábbi szakorvosi alapján a háziorvossal igazolást kell kitöltetni. Bővebben a NAV honlapján. 

 

 

Fontosabb címek, telefonok, e-mail-ek :  

MGÖB 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 

MGÖB pénztáros: Telekné Gyurina Krisztina  
MEOSZ Központ: 1032 Bp. San Marco u. 76.  
Tel: 06-1/38-85-529/219-es mellék Ügyelet kedden: 11-15-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: 06-30/9638-536  
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 központ.  
Időpont egyeztetés: 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 – 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/ 388-23-88/219. Ügyelet: kedd 11-15-ig. 

http://www.myastheniagravis.freeweb.hu/
mailto:telek.kriszti@gmail.com

