
 

  

 

   
 

Sclerosis Multiplex tájékoztató 

 
A jelen tájékoztatóban található általános információk mellett a leírt tünetek és 

kezelési módszerek nem kizárólagosak, így a további kérdésekről mindenképpen 

konzultáljon orvosával! A betegtájékoztató nem helyettesíti a mindenkori orvosi 

konzultációt. Kérjük kövesse kezelőorvosa utasításait! 

Kérjen segítséget! 

Ne akarjunk egyedül megküzdeni az SM-mel! 

Soha nincs egyedül! 

Ha életünkben valamilyen jelentős változás következik be – mint egy komolyabb 

betegség diagnózisa -, annak komoly hatása lehet lelki egyensúlyunkra. A kezdeti 

érzések és indulatok leküldése után, szembesülnünk kell egy új élethelyzet 

kialakulásával. Hajlamosak vagyunk önmagunkat, esetleg másokat vádolni a 

körülményekért, teljesen elmélyülni a problémáinkban, kizárva a segítségünkre siető 

külvilágot. Ne tegyük! Fontos tudnia, hogy a betegséggel való könnyebb 

megbirkózásban milyen sokat jelent megosztozni ezeken a terheken! Könnyebbé válik 

az Ön számára, és könnyebb lesz az Ön közelében élő szeretteinek helyzete is, azáltal, 

hogy bevonja őket a problémáinak megoldásába! 

Szerettei úgy tudnak az Ön segítségére lenni, megértéssel fordulni Önhöz, ha 

megosztja velük gondolatait, érzéseit, élményeit és félelmeit. Szakítsanak időt 

hosszabb beszélgetésekre, hogy azonosulhassanak az Ön helyzetével, és részesei 

lehessenek az érzelmi életének. Beszéljen nekik a betegségéről, és a változásokról, 

melyeken keresztül megy, így közösen tanulhatnak meg alkalmazkodni a megváltozott 

körülményekhez! Fejezze ki, hogy milyen területeken van szüksége segítségre, és 

miben szeretne önálló maradni, hogy hatékonyabban tudjanak együttműködni! Ha 

problémáit magába folytja, mert úgy érzi, terhelné szeretteit, ezzel elzárja őket attól a 

lehetőségtől, hogy megértsék, és segítsék Önt. Ne egyedül küzdjön meg betegségével, 

mert közösen könnyebb az akadályokat átlépni, és nagyobb örömöt jelent a pozitív 

változások közös megélése is! 

A család és a barátok mellett másokkal is meg tudja beszélni gondját, problémáját. Ha 

úgy érzi, szívesebben társalog hasonló helyzetben lévő betegtársaival, erre több 

lehetősége nyílik a mai, modern világban. Személyes találkozók alkalmával, vagy a 

világhálón keresztül is felveheti a kapcsolatot SM betegekkel. Mindig tartsa szem előtt, 

hogy minden betegség, és minden beteg más! Nem érdemes helyzetünket másokéhoz 

hasonlítani. Sorstársain kívül, megoszthatja gondolatait, félelmeit, kérdéseit a 



 

  

 

   
 

szakorvosával, vagy a szaknővérével, ha úgy érzi, hogy szakemberekkel szívesebben 

beszélne ezekről! 

Mindig legyenek tervei a jövőre nézve, hiszen ezek viszik majd előre! Kezdjen nyelvet 

tanulni, vagy egy szakmát, amit régóta szeretne elsajátítani! Ha munkavállaláson, 

esetleg munkahelyváltáson gondolkozik, kezdjen keresésbe minél előbb! Ha jelenleg 

nincs társa, legyen elég önbizalma ahhoz, hogy belevágjon! Ma már számos 

lehetősége nyílik arra, hogy megtalálja az Ön számára ideális partnert. Egy jól működő 

kapcsolat pozitív hatással van a lelki, és az egészségi állapotunkra egyaránt. Ma már 

többféle hatékony terápia érhető el, illetve felkészült SM szakorvosok és szaknővérek, 

de támogatásuk mellett is kihívás a betegséggel való hosszú távú együttélés. Ahhoz, 

hogy tartósan kiegyensúlyozott állapotot tudjon fenntartani, a gyógyszeres terápia 

önmagában nem elegendő. Legalább annyira fontos az Ön együttműködése is a cél 

érdekében! Szeretnénk segítséget nyújtani és javaslatokat tenni arra, hogy mivel tudja 

ezt javítani. 

Terápia  

Az SM napi odafigyelést igényel, főleg a gyógyszeres terápiát illetően, melynél fontos, 

hogy már a kezdettől pontosan kövesse az előírásokat, amiben megállapodtak 

kezelőorvosával. Az előírt terápiát igyekezzen betartani, ne térjen el tőle! Ezek a 

praktikák hamar, szinte észrevétlenül válhatnak a napi rutin részéve – ne késlekedjen 

alkalmazni őket! A gyógyszer beszerzésével kapcsolatban is érdemes megszervezni a 

teendőket:  

- Törekedjen arra, hogy mindig egy helyen váltsa ki a gyógyszert!  

- Ha meg kell rendelni, kérjen telefonos értesítést annak megérkezésekor!  

- Mobil telefon applikáció használata is segítségére lehet a nyitvatartási idő és a 

legközelebbi patika megtalálásában.  

A szakorvos utasításainak és a szaknővér tanácsainak követése kiemelten fontos a 

terápia sikerességének szempontjából. Forduljon hozzájuk bizalommal, és felmerülő 

kérdéseit bátran tegye fel nekik! Bármilyen téves tájékoztatás hátráltathatja a hatékony 

terápiát, ezért csak megbízható forrásból szerezzen információt!  

Legyen körültekintő az alternatív gyógymódok alkalmazásánál, mert egyes anyagok 

befolyásolhatják betegségét és hatással lehetnek a gyógyszeres terápiára is! 

Óvatosan bánjon a fokhagymával, ginsenggel, shitake gombával, propolisszal, melyek 

a védekező rendszert stimulálják. Emellett legyen elővigyázatos szenna és fagyöngy 

fogyasztásakor is! A zöld tea kedvezően befolyásolja a fáradékonyságot, de fokozza a 

hólyagműködést. Mielőtt bármibe belekezdene, kérje ki kezelőorvosa véleményét, így 

folyamatosan biztonságban érezheti magát! 

Merjen bízni Önmagában, a szakemberekben és a családjában egyaránt! 

Gondolkodjon pozitívan! Sokszor nem a betegség a fő nehézség, hanem az, ahogyan 

vélekedünk arról. Meg kell tanulnia elfogadnia helyzetét, hogy könnyebben együtt 



 

  

 

   
 

tudjon élni vele! Maradjon nyitott és pozitív, hogy a lehető legjobb eredményt érhesse 

el! 

Első lépések: A pozitív gondolkodás ereje 

Sokan nem is gondolják, hogy a pozitív gondolkodás milyen mértékben képes 

befolyásolni életüket! A betegséghez, és a terápiához való pozitív hozzáállás, a 

gyógyulásba vetett hitünk, és ép lelkünk mindenképpen pozitívan befolyásolják 

állapotunk alakulását!  

Minden betegség és minden beteg más, de mégis egy a cél: alkalmazkodni a kialakult 

helyzethez, és megtanulni együtt élni vele. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy 

minden nap betegségével kell foglalkoznia vagy, hogy le kell mondania aktív és 

tartalmas életéről, korlátoznia kellene társas kapcsolatait. Az sem tekinthető helyes 

megoldásnak, ha félvállról vesszük, tabunak tekintjük helyzetünket – törekedjünk 

mindig az egyensúly megtalálására. Ez lehet az a pont, amikor veszteségei helyett, a 

meglévő lehetőségei mozgatják!  

Ne engedje, hogy a betegség okozta düh, bűntudat, féltékenység és szomorúság 

hátráltassa céljai elérésében. A folyamatos ellenállás a betegséggel szemben, 

rengeteg energiát felemészthet, melyet fordíthat arra is, hogy megpróbál tudatosan 

alkalmazkodni a megváltozott körülményekhez. Tudatosítsa magában, amit el 

szeretne érni, és tegyen is meg mindent ezért. Próbálja meg elfogadni helyzetét, és 

hozza ki jelenlegi állapotából a maximumot! 

A mindennapok apró örömei, egy tavaszi napsugár, a madarak csicsergése, egy 

figyelmes gesztus, vagy egy kedves mosoly is hozzájárulhat ahhoz, hogy lelke 

kiegyensúlyozott legyen! Ne féljen megadni magának, ha valamit nagyon szeretne! 

Egyen egy kis édességet vagy menjen ki a szabadba napozni, ha úgy kívánja! Ne vonjon 

meg magától semmit, hisz akkor a boldogságot utasítja el! Tartsa szem előtt, hogy 

mindent szabad, csak mértékkel!  

Ha rossz a közérzete, gondoljon egy szép emlékére, amely mosolyt csal az arcára vagy 

kezdjen el kedvenc hobbijával foglalkozni, hogy legyen, ami elvonja a figyelmét, és 

örömet okoz Önnek.  

Ha szédülést tapasztal, lehet nem ivott elég folyadékot! Gondolja végig a napját! Ha 

állapota nem javul, akkor ne késlekedjen felkeresni szakorvosát. Soha ne essen 

kétségbe, mindig van megoldás és van, aki segít!  

A hozzátartozói és barátai is megkönnyíthetik helyzetét. Beszélje meg szeretteivel, 

hogy Önnek mire van szüksége, és engedje, hogy segítsék a mindennapjait! A 

családjával és barátaival töltött boldog és örömteli percek elfeledtetik Önnel 

betegségét, és így önmagába vetett hite is megerősödik. Hagyja, hogy biztassák, és ne 

kételkedjen a Tőlük kapott pozitív visszajelzésekben! Ne feledje, hogy nincs egyedül 

betegségével szemben, mert számíthat szerettei támogatására!  



 

  

 

   
 

Mindig legyenek kitűzött céljai! Keresse azok társaságát, akik hasonló helyzetben 

vannak, de már elfogadták helyzetüket és a betegséggel is teljes életet tudnak élni! 

Leghitelesebbek azok az emberek, akik már átélték, amit Ön is. Motiválni fogják Önt, 

hogy elérje a kitűzött céljait, és pozitív szemléletmódra sarkalják betegségével 

kapcsolatban! Segítségükkel útmutatást kaphat, miként változtathatja meg életét.  

Törekedjen arra, hogy minél kevesebb időt töltsön egyedül, otthon gubbasztva, így nem 

zárkózik el a külvilágtól! Keresse azok társaságát, akikkel jól érzi magát! A közös 

sportolás egyszerre biztosítja a jó hangulatot és a mozgás örömét. Bár otthonról már 

elérhető az egész világ, de a személyes kapcsolatokat nem tudja pótolni az internet. 

Ne féljen nehézségeit feltárni szeretteinek! Egy jó hangulatú beszélgetés során 

kiderülhet, hogy kisebb problémával áll szemben, mint előtte gondolta. Lelki állapota 

jelentősen befolyásolhatja gondolkodását, hozzáállását, melyek hatást gyakorolnak a 

terápia sikerességére. 

Mit tehet, amikor kedvetlennek, lehangoltnak, rosszkedvűnek érzi magát? 

- Nézzen meg egy vígjátékot vagy egy kabarét!  

- Beszélgessen hasonló helyzetű emberekkel, akik tanácsaikkal erőt adhatnak 

Önnek! Gondolkodjon pozitívan, mert az elmének gyógyító ereje van!  

- Keressen olyan elfoglaltságot, amiben örömét leli!  

- A kutya az ember legjobb barátja. Mindenhová elkíséri, meghallgatja, védelmezi, 

és önzetlenül hálás a szeretetért.  

- A kisgyermekek az élet ajándékai, akik közelében minden gondját elfelejtheti!  

- Állítson be telefonján az Ön számára kedves háttérképet, ami jó érzéssel tölti 

el, valahányszor rápillant!  

Ne cselekedjen kényszerből, akarata ellenére! Csak azt tegye, amit szívesen tenne! 

Mutassa ki valódi érzéseit, lelkének rezdüléseit, hiszen csak így tudnak igazán az 

Önhöz közel állók élete részévé válni és legjobban segíteni a mindennapok során!  

Mindig gondolkozzon pozitívan és soha ne adja fel, mert mindig van megoldás! 

Életének irányítása az Ön kezében van, ne hagyja, hogy álmai megvalósításától bármi 

is eltántorítsa! Éljen teljes életet! 

Információk az SM világnapról  

A Sclerosis Multiplex világnapját először 2009-ben hívta életre a Nemzetközi SM 

Társaságok Szövetsége. A megmozdulásban minden évben egyre több ország vesz 

részt. A rendezvény célja nem az SM betegek ünneplése, hanem a figyelem felhívása, 

világszerte. Figyelem az SM betegséggel élőkre, és arra, hogy életminőségük 

javításáért tenni kell. Figyelem a mindennapi küzdelmükre. Figyelem az összefogásra, 

és a sorsközösségre.  

Az SM világnapot hivatalosan minden évben, május utolsó szerdáján tartják meg. Ezen 

a napon országszerte különböző rendezvényekkel várják az SM betegséggel élőket, 



 

  

 

   
 

szeretteiket, családtagjaikat, barátaikat, és bárkit, aki szolidaritást vállal az 

érintettekkel.  

A rendezvényeken való részvétel jó alkalmat ad arra, hogy sorstársaival találkozzon, 

ismeretségeket, esetleg barátságokat köthessen. A különböző kiállítások, és közös 

programok gondoskodnak arról, hogy kellemes kikapcsolódássá váljon az értékes 

üzenetet hirdető, együttes megmozdulás. 

Táplálkozás és aktív életmód 

Egészséges táplálkozás 

Hippokratésztől napjainkig minden kornak megvolt a maga elmélete arra, mit nevez 

egészséges táplálkozásnak, csak a hangsúlyok kerültek időről időre máshová. Abban 

azért mindig mindenki egyetértett, hogy a változatos, kiegyensúlyozott, szélsőségektől 

mentes étrendnek betegségmegelőző hatása van. 

Tanácsok  

- Fogyasszunk napi rendszerességgel rostban gazdag ételeket: zöldségeket, 

gyümölcsöket, magvakat, teljes kiőrlésű gabonaféléket!  

- Gondoskodjunk a környezeti hőmérséklethez és a fizikai megterheléshez 

igazodó mennyiségű (legalább napi 2-3 liter) folyadék (víz, ásványvíz) 

beviteléről!  

- Minimalizáljuk az alkohol, a kávé, a fekete tea, a cukros és szénsavas üdítők 

fogyasztását!  

- Törekedjünk a változatosságra és a mértékletességre!  

- Iktassuk ki étrendünkből a túl fűszeres, sós, édes és zsíros ételek fogyasztását.  

- Kerüljük a gyorséttermi termékeket! 

Az egészségeses állapot megtartásában és a betegségek megelőzésében egyaránt 

fontos szerepe van a kiegyensúlyozott étkezésnek. A hazai táplálkozási szokások 

korántsem felelnek meg az egészséges életmód követelményeinek. Az egészséges 

táplálkozás alapja: jó minőségű, ízletes, egészséges, megfelelően elkészített 

élelmiszerek fogyasztása, mérsékelt mennyiségben, változatosan, az élettani 

szükségletek figyelembe vételével. Az adekvát (a szervezet élettani igényeihez 

alkalmazkodó) táplálkozás kialakításánál figyelembe kell vennünk az egyén 

testtömegét, a testösszetételét, az életkorát, a nemét, a fizikai aktivitását és a 

környezet klímáját. Ahhoz, hogy a szervezet jól működjön, a keringési, kiválasztó és 

mozgató rendszer el tudja látni a szükséges feladatát, a testnek optimálisan hidratált 

állapotban kell lennie. Már az enyhe hipohidráltság is csökkenti a teljesítőképességet, 

a dehidratáció (kiszáradás, igen nagymérvű folyadékvesztés) pedig kifejezetten káros 

és veszélyes. Ezt elkerülendően oda kell figyelni a folyamatos folyadékpótlásra. A 

fogyasztott folyadék lehetőleg ne alkoholos ital vagy cukros üdítő legyen, hanem víz, 

ásványvíz, gyümölcslevek, zöldséglevek, esetleg gyógytea. 



 

  

 

   
 

Az egészséges életmód kialakítása, a helytelen étkezési szokások megváltoztatásával 

kezdődik. A lemondással, gyakran szenvedéssel járó diéták, fogyókúrák rendszerint 

rövid ideig járnak eredménnyel. A rossz szokások megváltoztatása elszántságot, 

kitartást, következetességet igényel. A tartós siker érdekében fontos alaposan, 

körültekintően megtervezni az étrendünket. Ajánlatos heti, illetve havi táplálkozási 

tervet készíteni. Érdemes étkezési naplót bevezetni, melyben rögzíthetjük az ételek 

kalóriaértékeit és a bevitt folyadék mennyiségét. Feljegyezhetjük, hogy mit 

tapasztaltunk a nap folyamán, az egyes étkezések után, melyből kiderülhet milyen 

hatást gyakoroltak ránk az elfogyasztott ételek. Meg fogunk lepődni, hogy már egy hét 

után is mennyivel jobban be tudjuk osztani a bevitt kalória mennyiségét.  

Ne feledjük: a befektetett energiát a szervezetünk meghálálja 

Élelmiszerek beszerzése és az ételek elkészítése  

Tanácsok 

- Együnk naponta legalább ötször kisebb adagot, így nem érezzük magunkat 

napközben éhesnek, és viszonylag állandó vércukorszintet biztosítunk a 

szervezetünk számára, valamint megakadályozzuk, hogy egyszeri étkezés 

alkalmával túlterheljük a gyomrunkat.  

- Naponta legalább egyszer fogyasszunk meleg ételt!  

- Táplálékunkat nyugodt körülmények között, ülve, lehetőleg lassan fogyasszuk 

el, így az agyunk időben megkapja a gyomrunk telítettségérzetének üzenetét.  

- Étkezéskor csak az ételre figyeljünk, mert ha mást is csinálunk közben, sokkal 

nagyobb mennyiséget tudunk elfogyasztani. Érdemes előre kiporciózni az ételt, 

így könnyebben legyőzhetjük a repetázás kísértését. Ha szükséges az 

adagoláshoz használjunk mérőeszközt.  

- Minél gyakrabban készítsünk friss alapanyagokból ételt! 

- Minden esetben ellenőrizzük a termékek összetevőit (tartósítószer, színezék 

tartalom), ezzel elérhetjük, hogy kevesebb káros anyagot juttatunk a 

szervezetünkbe!  

- Vegyük figyelembe az élelmiszerekben található só, cukor és, szénhidrát 

tartalmát, mennyiségét! 

Az alapanyagok megválasztásánál ügyeljen a következőkre  

- Minimalizálja a cukorral készült ételek fogyasztását, az édességek, desszertek, 

és egyéb szénhidrátok mennyiségét! Helyettük válaszon olyan élelmiszereket 

(nyírfacukor, barnacukor, méz), melyek természetes édesítőszerrel készülnek.  

- Cukrozott gyümölcsök, befőttek helyett, szezonális nyers gyümölcsöket 

válasszon!  

- Fokozatosan mérsékeljük a só (NSCL) bevitelét! Lehetőség szerint hetente 2-3 

alkalommal készítsen halat, vagy „tenger gyümölcseit”! Tejtermékek közül 

érdemes a zsírszegény változatokat megvásárolni!  



 

  

 

   
 

- Részesítse előnyben az emésztőrendszerre jól ható, rostokban gazdag 

élelmiszereket (teljes kiőrlésű gabonák, rizs, korpa, zöldségek, gyümölcsök)!  

- Az étkezések közötti folyadékfogyasztás csökkenti az éhségérzetet, valamint 

víz hatására a rostban gazdag ételek megduzzadnak, amitől szintén kevésbé 

lesz éhes.  

- Az ételek sűrítését turmixolással is megoldhatja. Rántás vagy habarás esetén 

teljes kiőrlésű lisztet használjon. Panírozáshoz zsemlemorzsa helyett 

alkalmazhat zabkorpát.  

- Vásároljon célzottan, lista alapján, csak a valóban szükséges hozzávalókat 

vegye meg, így biztos lehet abban, hogy nem megy kárba az étel.  

- Mielőtt főzni kezd, készítsen elő minden szükséges alapanyagot, ezzel 

csökkentheti a főzésre fordított időt.  

- A praktikusan kialakított konyha jelentősen megkönnyítheti az ételek 

elkészítését.  

- Ha nincs ideje, vagy kedve főzni, válasszon olyan éttermet, ahol választékosan, 

ízlésének megfelelően, egészséges ételeket készítenek. 

- Ha már esetleg unja a megszokott ételeket és nincs ötlete, az interneten és a 

mobil applikációkban számos tippet és új receptet olvashat.  

- Egyre több üzlet kínál online vásárlásra és kiszállításra lehetőséget, így nem kell 

cipekednie, és a vásárlással töltött időt testmozgásra is fordíthatja! 

A magas kalcium és D-vitamin tartalmú ételek fogyasztásának jelentősége 

D-vitamin: 

A D-vitamin valójában nem is vitamin, hanem egy hormonszerű előanyag, amely 

hozzájárul az aktív D-hormon termelődéséhez a szervezetben. Elsődleges forrása a 

bőrt érő napsugárzás, annak is UV-B spektruma, ezért nem alkalmas a döntően UV-A 

sugarakat tartalmazó szolárium a D-vitamin pótlására. Mivel azonban itthon késő 

ősztől kora tavaszig a napsugárzás nem elegendő a szükséges mennyiségű D-vitamin 

termelődéséhez, hiányállapot lép fel, ami számos hiánybetegség (reumás ízületi 

gyulladások, szívelégtelenség, csontvesztés, csontritkulás, csontlágyulás, stb.) 

kialakulásának kockázatát növelheti. D-vitamin nagy mennyiségben található a tengeri 

halakban, a csukamájolajban, kis mennyiségben a tojásban és a májban fordul elő.  

Kalcium:  

Nélkülözhetetlen a véralvadásban, az enzimek működésében, szerepet játszik a B12-

vitamin felszívódásában. Tinédzserkorban közreműködik a maximális csontsűrűség 

kialakításában. A csont, és a fogak építőanyaga, elősegíti a vas felszívódását és a 

véralvadást. Felelős az idegsejtek és a szív ingerképző- és ingervezető rendszerének 

ingerlékenységéért, illetve valamennyi izomsejt féleség összehúzódási képességéért. 

Hiánya izomgörcsöt, izomfájdalmat, érzészavart, heves szívdobogást, álmatlanságot 

okoz, hosszabb távon depresszióhoz, elbutuláshoz vezet. Természetes kalciumforrás 

pl.: sajt, tofu, aszalt füge, joghurt, szezámmag, tökmag, mandula, szója, szardínia. 



 

  

 

   
 

Aktív életmód: 

Minden olyan tevékenység fizikai aktivitásnak számít, melynek során mozgást 

végzünk és közben a szervezet kalóriát éget. Válasszunk olyan mozgásformát, sportot, 

ami lakhelyünknek, életformánknak, életkorunknak, fizikai és egészségi állapotunknak, 

lehetőségeinknek leginkább megfelel! Ilyenek pl.: séta, gyaloglás, futás, kerékpározás, 

túrázás, úszás, edzőtermi mozgások, labdajátékok, stb. Könnyed, gyorsan 

elsajátítható és sok örömet nyújtó testmozgás a Nordic Walking, amely egy erre 

kifejlesztett, speciális bottal végzett gyaloglás: Szabadban végezhető, kíméli az 

ízületeket és kiváló választás egyensúlyzavar esetén, hiszen támaszt nyújt szükség 

esetén. Végezheti csoportosan vagy egyedül, bármely évszakban. 

Az SM-et gyakran kísérő krónikus fáradtság azonban gyakran mozgásszegény 

életmód kialakulásához vezet. Ne tartson a fokozott igénybevétel okozta kellemetlen 

érzéstől! Kérjen segítséget szakembertől, ha nem biztos abban, hogy mekkora mértékű 

az Ön számára megfelelő mozgásmennyiség. Rendszeres testmozgásnak számít a 

mindennapi fizikai aktivitás is, így ne keseredjen el, ha úgy érzi, hogy sportolni nincs 

elegendő energiája. Minden nap annyit tegyen meg, amennyit aktuálisan tud: sétáljon, 

kertészkedjen, végezze mindennapi tevékenységeit a háztartásban. A legfontosabb, 

hogy maradjon aktív! 

Gyógytorna  

Az egyénre szabott gyógytorna kialakítása szakember segítségével az éppen aktuális 

állapothoz mérten történik. A gyógytornász feladata olyan feladatsor összeállítása, 

melyet otthon, vagy akár a munkahelyén is el tud végezni. A gyógytorna segít 

fenntartani a koordinációs- és járásképességet, a mozgásszabadságot, illetve 

csökkenti az izommerevséget és a gyengeséget. A gyakorlatok könnyebben 

elsajátíthatók, ha videofelvételt készítünk, mely alapján helyesen tudunk ismételni. 

Mire ügyeljen sportoláskor?  

- Akkor mozogjon, amikor a nap folyamán a legtöbb energiája van!  

- Inkább végezzen naponta többször, de egyszerre kevesebb gyakorlatot!  

- Mozgás előtt és után érdemes hűvösebb fürdőt venni, és hűvösebb italt inni!  

- Figyeljen a ruházat megválasztásánál: könnyű és szellős legyen!  

- Hűvösben mozogjon, ezzel is csökkentve a korai kifáradást!  

Hogyan építhet életébe több mozgást? 

- Autózás helyett válassza a kerékpározás örömét! 

- Lift helyett használja a lépcsőt!  

- Ha van kutyája, menjen vele sétálni minden nap legalább fél órát!  

- Nyaralás közben víz közelében jó lehetőség a mozgásra az úszás, vagy 

esténként egy kiadós séta!  



 

  

 

   
 

- Ha rossz az idő, és nem szeretne a szabadba menni, szobabicikli vagy 

taposógép segítségével is megmozgathatjuk izmainkat. 

- Ha úgy érzi, fogytán a türelme és kitartása, válasszon társat a mozgáshoz, 

hiszen támogató segítséggel könnyebb célba érnünk! 

Milyen hatásai lehetnek a rendszeres testmozgásnak és kiegyensúlyozott 

táplálkozásnak?  

- Megelőzi a betegség kialakulását, megőrzi az egészséges állapotot.  

- Biztosítja az életfolyamatok működéséhez, és a munkavégzéshez szükséges 

energiát.  

- Segít az ideális testsúly elérésében és megtartásában. Serkenti az anyagcsere 

folyamatokat és méregteleníti a szervezetet. 

- Javítja a szív és tüdő működését, fokozza a vérkeringést, csökkenti a 

koleszterinszintet, illetve a magas vérnyomás és a cukorbetegség 

kialakulásának kockázatát.  

- Karbantartja és erősíti az izomzatot, ízületeket és csontokat, javítja a 

testtartást, megelőzi a gerincproblémákat.  

- Növeli az ellenálló képességet, a kitartást, az egészségesség jegyében 

állóképességet, a teljesítőképességet, a koncentrálóképességet, és az 

önbizalmat.  

- Pozitívan befolyásolja a fizikai, szellemi, érzelmi teljesítőképességet. Fokozza 

a kognitív funkciókat, lassítja a korral járó memóriaromlást és a szürkeállomány 

térfogatának csökkenését.  

- Stressz-oldó, hangulatjavító, szorongás- és depressziócsökkentő hatású.  

Bármiben is változtat életmódjában – akár a mozgásban, akár a táplálkozásban – 

legyen türelmes, kitartó, és tapasztalni fogja a változást! 

A D-vitamin szerepe az SM-ben  

Vitaminok és ásványi anyagok szerepe 

Az optimális tápanyag, ásványi anyag és vitamin ellátottság nélkülözhetetlen feltétele 

a megfelelő testi és szellemi fejlődésnek, az egészség fenntartásának, és egyes 

betegségek megelőzésének. Szükséges mennyiségüket elsősorban az életkor, a nem, 

az egészségi állapot, és egyes esetekben a fizikai aktivitás mértéke határozza meg. 

Az egyensúly felborulása súlyos következményekkel is járhat. Az SM-mel összefüggő 

és akár attól független egészségi állapotromlások elkerülésében bízva az érintettek 

egy része használ valamilyen (étrend-) kiegészítő kezelést a hagyományos 

gyógyszeres kezelése mellett (semmiképpen sem azok helyett). Mivel a sclerosis 

multiplex a központi idegrendszert érintő gyulladásos, autoimmun betegség, és a 

gyógyszeres kezeléssel éppen az immunrendszer „túlkapását” szeretnénk mérsékelni, 

ezért az immunrendszert támogató szerek, étrend-kiegészítők használata nem 

ajánlott. Igyekezzen elsősorban táplálékai révén hozzájutni a szükséges vitaminokhoz 

és ásványi anyagokhoz! Fogyasszon sok zöldséget, gyümölcsöt, gabonaféléket, 



 

  

 

   
 

magvakat, törekedjen a változatos étkezésre! Ha úgy érzi, hogy nem tudja ilyen módon 

fedezni szükségleteit, esetleg pontosan nincs tisztában a szükségleteivel, akkor ezt 

először mindenképpen jelezze kezelőorvosának, és kérje ki véleményét, mielőtt 

bármilyen kiegészítő kezelésbe kezdene! 

Egyetlen vitamin van, amelyet a hazai táplálkozási szokások mellett nem tudunk a 

szervezetünk számára elegendő mennyiségben táplálékainkból felvenni, ráadásul 

jelentősége a sclerosis multiplex megelőzésében és kezelésében egyre inkább 

felértékelődik: ez a D-vitamin.  

A D-vitamin valójában nem is vitamin – csak orvostörténeti okokból nevezzük ma is 

így-, hanem egy hormon, a vitaminokkal ellentétben képes a szervezetünk maga is 

előállítani. Több formája van: a D2- vitamint bizonyos táplálékok fogyasztásával 

vehetjük fel (tejtermékek, tengeri tőkehalmáj, csukamájolaj, tojás, máj), de ennek a 

szervezetben még aktív formává, D3-vitaminná kell alakulnia, amely a napsugárzás 

hatására is keletkezne. A D-vitamin-hiány előfordulása minden életkorban, világszerte 

nagy, ugyanakkor számos kutatás, tanulmány bizonyítja jelentőségét. 

A D-vitamin szerepe a betegségek megelőzésében és kezelésében  

A D-vitamin legfontosabb szerepe a kalcium-anyagcsere szabályozásában van. A 

szervezet megfelelő kalcium ellátottságát elsősorban a bélből történő 

kalciumfelszívódás mentén befolyásolja, ezért a csontritkulás megelőzésére és 

kezelésére javasolt kalciumbevitel csak normális D-vitamin szint mellett elegendő. 

Egyszerűen összefoglalva: a D vitamin-hiányban (akár tejtermékek, akár étrend-

kiegészítők formájában) bevitt kalcium felszívódása elégtelen lesz, hatásossága 

jelentősen csökken. A D-vitamin hiányban kialakuló kalciumhiány közvetve fokozott 

csontvesztéshez, a csonttörések fokozott kockázatához vezethet. A csontritkulás 

manapság népbetegség. Bár főként az idősebb nőket érinti, egyre fiatalabb korban 

jelentkezik a mozgásszegény életmód, illetve a napfényhiány. A D-vitamin a fogak 

egészséges fejlődéséhez, épségéhez is nélkülözhetetlen.  

A D-vitamin hozzájárul a szív-érrendszer egészséges működéséhez. Hiánya szerepet 

játszik a szívelégtelenség kialakulásában és súlyosbodásában, a magas vérnyomás 

kialakulásában és fokozza az érelmeszesedés folyamatát is. Emiatt a fokozott szív-

érrendszeri kockázattal élők esetében a D-vitamin-hiány megszüntetése szükséges.  

A D-vitamin hatással van a szénhidrát-, és a zsíranyagcserére is. Hiánya felnőttkorban 

növeli a 2-es típusú cukorbetegség kialakulását és összefüggésben áll az elhízással 

is, hiszen a nagy mennyiségű zsírszövet fokozott Dvitamin-tároló kapacitással bír, 

ezáltal „blokkolja” a szervezetben található D-vitamint.  

Mivel a D-vitamin szervezetben történő aktiválódása részben a vesében történik, ezért 

vesebetegekben a D-vitaminhiány kockázata fokozott. A D-vitaminnak az idegrendszer 

egészséges fejlődésére gyakorolt hatása is bizonyított, gátolja a tumorsejtek 



 

  

 

   
 

szaporodását, ezért kiemelt jelentősége van a daganatos betegségek gyógyulásban 

és a megelőzésben is. 

A D-vitamin-ellátottság fontos része a női egészségnek minden életszakaszban. 

Hiányában nehezebb a teherbeesés, terhességben pedig fokozott bevitel szükséges. 

Menopauza után mind a csontok egészsége, mind az emlőtumor kockázatának 

csökkentése érdekében kiemelt jelentősége van a megfelelő D-vitamin pótlásnak. 

D-vitamin szerepe SM-ben  

A sclerosis multiplex kialakulásának pontos oka, létrejöttének magyarázata máig sem 

tisztázott, de az tudható, hogy a háttérben autoimmun és degeneratív (elfajuló) 

folyamatok állnak. A betegség kialakulási útjában genetikai és környezeti tényezők 

együttesen szerepelnek. Az utóbbiak között számos tanulmány felveti a D-vitamin-

hiány jelentőségét. Ahogy korábban láthattuk, a D-vitamin szerepe nem merül ki 

csupán a csontanyagcsere szabályozásában. A D-vitamin meghatározó funkcióval bír 

az SM kialakulásában és lefolyásában szerepet játszó, számos, kedvezőtlen 

gyulladásos- és immunfolyamat visszaszorításában. Az összefüggést az is bizonyítja, 

hogy az SM előfordulása (az Egyenlítőtől haladva) a kevesebb fénynek kitett földrajzi 

területeken gyakoribb. Az anya terhesség alatti D-vitamin ellátottsága nagyban 

befolyásolja a születendő gyermek SM kockázatát is. Több vizsgálat azt is igazolta, 

hogy az SM fellángolások során a D-vitamin szint alacsonyabb, mint a tünetmentes 

időszakokban. Sajnos az is tény, hogy az SM diagnózis felállítása után még jobban 

csökken az érintettek D-vitamin szintje, hiszen a mozgáskorlátozottság miatt még 

kevesebbet tartózkodnak a szabadban, mely révén jelentősen lecsökken a D-vitamin 

szintézis lehetősége. 

A D-vitamin szükséglet fedezése  

A D-vitamin elő anyaga a napfény UV-B sugárzása hatására keletkezik a bőrben. 10-15 

perces, az arcot és a fedetlen végtagokat érő, nyári, nappali UV-B sugárzás elegendő 

annyi D-vitamin képzéséhez (1500-2000NE), amely fedezni tudná egy felnőtt napi 

szükségletet. Ugyanakkor sajnos a reggeli és délutáni, illetve a késő őszi, téli, kora 

tavaszi napsugárzás D-vitamin képző hatása már nem elegendő azon a földrajzi 

égövön, ahol Magyarország is van. A szoláriumok UV-A sugárzással működnek, az 

pedig nem alkalmas D-vitamin képzéshez. Mivel a számottevő mennyiségben D-

vitamint csak kistestű olajos halak és a csukamájolaj tartalmaz, melyet napi szinten 

kellene fogyasztani, ami nem igazán van összhangban a magyar étkezési szokásokkal, 

ezért a D-vitamin-ellátottság alapvetően nem étrendi kérdés.  

A D-vitamin adagját nemzetközi egységben fejezik ki (NE), de előfordulhat a 

mikrogramm (µg) használata is (1µg=40NE). A hazai ajánlás alapján a felnőttek 

számára napi 1500-2000NE javasolt a D-vitamin hiány megelőzésére. A túlsúly 

fokozza a D-vitamin szükségletet. Mivel a napfény hatására a bőrben keletkező elő 

anyag a májban, majd a vesében átalakulva nyeri el végleges, aktív formáját, ezért a 



 

  

 

   
 

máj-, és epeúti-, illetve vesebetegségek fokozzák a Dvitamin-hiány kockázatát, és az 

érintettek esetében eleve az aktivált formát kell a szervezetbe bevinni.  

A már ismertetett okok miatt a magyar lakosság közel 95%-a D-vitamin hiányossá válik 

a tél végére. Mivel a táplálékokkal nem lehet a szükséges mennyiséget bevinni, ezért 

azt D-vitamin készítményekkel kell pótolni a késő őszi, téli, kora tavaszi időszakban. 

Ezt azonban mindenképpen beszélje meg kezelőorvosával, és kérje a segítségét! 

Tavasztól, a szép időben pedig törekedjen arra, hogy lehetőleg minél több időt töltsön 

a szabadban és minden nap, kellő mennyiségben érje bőrét napfény. 

Ösztönzés pozitív gondolkodásra, depresszió kerülése, kezelése 

Vidám, pozitív szemléletű emberek társaságának keresése, akik életet öntenek 

belénk.  

Ahogy minden krónikus betegség, úgy a sclerosis multiplex is hajlamosít a depresszió 

kialakulásának fokozott kockázatára. Ebben az esetben viszont nem csak a betegség 

elfogadásának képtelenségéről lehet szó, hanem maguk a központi idegrendszerben 

zajló gyulladásos folyamatok is vezethetnek depresszióhoz. A sclerosis multiplexben 

szenvedők körülbelül 50%-ánál alakul ki életük során depresszió. Ennek tudatában 

érdemes felkészítenünk magunkat arra, hogy a betegség hatással lesz az életünkre, 

befolyásolhatja életmódunkat, legtöbbször meg is változtatja életminőségünket. 

A depresszió egyes tünetei hasonlíthatnak az SM tüneteire: ilyen például a 

fáradékonyság, az alvászavar, vagy a koncentrációs zavar. Mindezek mellett újabb, 

szokatlan panaszok is megjelenhetnek, mint pl.: étkezési szokások megváltozása, 

szexuális vágy csökkenése, öngyilkossági gondolatok jelentkezése. A depresszió 

betegség, ami sokat ronthat az életminőségünkön, de semmi esetre sem kell 

szégyenkeznünk miatta. Szerencsére hatásos kezelések állnak rendelkezésre a 

depressziót tapasztaló sclerosis multiplexszel élő betegek számára. A gyógyszeres 

terápia segíthet megfordítani a szomorúság és reménytelenség érzését, míg 

pszichológiai tanácsadás révén lehetővé válhat az egyén számára, hogy felfedezze 

emócióit, és jobb módszereket fejlesszen ki azoknak a kihívásoknak a kezelésére, 

melyekkel szembe kell néznie. 

Az SM-mel élők esetében a depresszióra való fokozott hajlamot sajnos több tényező 

is erősítheti:  

- A betegséghez kapcsolódó, jellemző érzések: szorongás, félelem, düh, tagadás, 

szomorúság, ingerlékenység, szélsőséges hangulatváltozások.  

- A betegséghez köthető feledékenység, a koncentrálóképesség és a figyelem 

csökkenése. A bizonytalan diagnózis és a betegség kiszámíthatatlansága. 

- A depresszió megjelenhet az életmódváltásra adott válaszreakcióként is. 

Fontos a hangulati élet változásait időben felismerni, hogy minél hamarabb 

túljuthasson a reményvesztettségen. Ebben segíthet egy társ, a család, a barátok 



 

  

 

   
 

támogatása, sorstársakkal való beszélgetés, de akár szakemberhez is fordulhat. 

Tegyen meg mindent, hogy a fellépő nehézségek után visszanyerje a pozitív 

életszemléletét, és teljes lelki életet élhessen! A depresszió is egy betegség, nem kell 

szégyenkeznie miatta. Sokat segíthet, ha a problémát felveti kezelőorvosának a 

következő kontroll alkalmával, illetve más szakemberhez is fordulhat (pszichológus, 

pszichiáter, szociális munkás). Ha segítséget kér, azzal azt is jelzi, hogy maga akarja 

uralni a betegségét, nem pedig fordítva! 

A depresszió tünetei:  

- Szomorúság, lehangoltság, ingerlékenység. Kedvetlenség, örömtelenség, 

szorongás. 

- A mindennapos tevékenységek iránti érdeklődés elvesztése.  

- Elhanyagoltság, igénytelenség, tisztálkodás hiánya.  

- Az étkezési szokások megváltozása, emésztőrendszeri panaszok. 

- Alvászavar, általános rossz közérzet, gyakori fejfájás.  

- Agitált vagy meglassult viselkedés, indokolatlan érzelemkitörések. 

Fáradékonyság, levertség.  

- Értéktelenség érzése, bűntudat, pesszimista hozzáállás mindenhez. 

Gondolkodási vagy koncentrációs nehézség.  

- Visszatérő halállal kapcsolatos vagy öngyilkossági gondolatok 

- Társaság kerülése, társas kapcsolatok hanyagolása. 

A beteg gyógyulásának esélyeit nagymértékben növeli a család segítő jelenléte. Talán 

legfontosabb szerepük a depresszió lehetőségének felismerésében van, hiszen a 

beteg – épp a motivációinak elvesztése miatt – nem biztos, hogy rászánja magát az 

orvoshoz fordulásra. Amennyiben felmerül a depresszió lehetősége, mindenképpen 

forduljunk szakemberhez! Pszichológus, pszichiáter vagy akár egy szociális munkás 

más perspektívát nyújthat és enyhítheti a lehangoltságérzést. A depresszió kezelhető 

pszichoterápiával, antidepresszáns alkalmazásával, relaxációs tréninggel és ezek 

kombinációival is. A depresszió mértéke csökkenthető, ha aktívabb életet élünk. A 

rendszeres mozgás sokat javíthat a kedélyállapotunkon, és az SM betegséget is 

egyensúlyban tarthatja. Mielőtt azonban belekezdenénk, konzultáljunk 

gyógytornásszal is. Az aktív társasági élet, a baráti és családi kapcsolatok ápolása 

szintén jó hatást gyakorolhatnak a hangulat javítására. 

A pozitív gondolat hatalma  

Az igaz, hogy a sclerosis multiplex a tudomány jelenlegi állása szerint gyógyíthatatlan 

betegség, ugyanakkor megfelelő életvitellel, gondolkodásmóddal a betegség 

lefolyásának folyamata jelentősen lassítható. Általános tévhit, hogy minden SM-beteg 

előbb-utóbb tolókocsiba kényszerül, ez ugyanis elsősorban attól függ, hogy az 

idegrendszer mely részét támadja meg a betegség. Másodsorban a folyamatot a 

depresszió is erősíti. Viszont az, aki tudatosan odafigyel arra, hogy kizárja, vagy 

csökkentse a stresszt az életében, számíthat arra, hogy csökkenhetnek, de akár el is 



 

  

 

   
 

múlhatnak a tünetei. Általános tapasztalat, hogy ha a beteg egy számára 

megoldhatatlannak tűnő, kellemetlen helyzettel áll szemben, akkor közérzetével együtt 

állapota is hirtelen romlani kezd. Fordított esetben, amikor pedig pozitív élmények érik, 

akkor közérzete és teljesítménye is egyszerre javul. A negatív gondolatok, negatív 

eseményeket szülnek, a pozitív gondolatok „bevonzzák a jót” az életünkbe! Pozitív 

hozzáállásunk tehát sikerességünk záloga is egyben! 

Minden külső erőfeszítés és a legkorszerűbb kezelési módszerek ellenére is 

gyorsabban romolhat azoknak a betegeknek az állapota (pozitív hozzáállású 

sorstársaihoz képest), akik soha nem tudnak semmivel kibékülni és legtöbbször 

mindennel elégedetlenek. Az SM kedvezőbb lefolyását segíti a betegség korai 

elfogadása, a szorongások leküzdése. A kezdeti, vagy átmeneti állapotromlások is sok 

esetben megfékezhetőek az életstílus átalakításával és határozott életcélok 

követésével. 

Hogyan teheti életét, mindennapjait vidámabbá, színesebbé, érdekesebbé?  

- Tervezzen programokat, lehetőség szerint családi körben!  

- Járjon színházba, moziba, nézzen ki egy jó kiállítást vagy egyéb rendezvényt!  

- Próbáljon ki egy új hobbit!  

- Gondolja végig, hogy miben lelné örömét, és mi az, amit már régóta kipróbálna!  

- Érezze jól magát a bőrében! Természetesen ehhez az is hozzájárul, hogy mások 

hogyan viszonyulnak Önhöz, mi a véleményük Önről. Ne hanyagolja el 

öltözködését, külsejét, akár egy új frizurát is kipróbálhat!  

- Változatosabbá teheti napját akár egy új étel kipróbálásával is, amivel 

meglepheti családját, barátait is!  

- Ne zárkózzon el új emberek megismerésétől!  

- Sorstársakkal találkozva is új barátokra lelhet! 

Alkohol, cigaretta és drogok hatása SM-ben  

Napjainkban egyre több szakembert foglalkoztat a kérdés, hogy vajon van-e 

összefüggés a sclerosis multiplex és a dohányzás között? Több kutatást is végeztek 

és végeznek arról, hogy ez a káros szenvedély hogyan befolyásolja a betegség 

kialakulását, tüneteit és lefolyását, viszont a téma jelentősége ellenére ez még ma is 

egy kiforratlan területnek számít. Egy tanulmány szerint a dohányzó SM betegeknél a 

progresszió gyorsabb, és gyakoribbak az SM fellángolások is, melynek vélhető okai 

közt szerepel, hogy a cigarettafüstben lévő cianidok pusztítják az idegsejtek 

mielinburkát, a nikotin immunmoduláló, immunstimuláló hatású, a füst pedig növeli a 

krónikus hörgőgyulladás veszélyét és a légúti fertőzések gyakoriságát. 

Továbbá értelemszerűen az SM betegeknek is ugyanolyan veszélyekkel kell 

számolniuk, mint más embereknek, ezért mindenki számára ajánlott, hogy ne szokjon 

rá, illetve mihamarabb szokjon le a dohányzásról! A leszokási módszer 

kiválasztásához kérje ki szakember tanácsát, keresse fel háziorvosát, vagy a 

legközelebbi tüdőgondozó tüdőgyógyász szakorvosát! 



 

  

 

   
 

Egy szenvedélyt legyőzni nem egyszerű. A leszokási folyamat két tényező függvénye. 

Eredményességét meghatározza a nikotinfüggőség mértéke és az elhatározás, azaz a 

motiváció erőssége 

A leszokás három szakaszra osztható: 

 1. A leszokás elhatározása  

Motivációt serkentő tényezők:  

- Éves szinten több százezer forintos befektetést igénylő káros szenvedélytől 

szabadulhat meg. 

- Környezetünknek nem ártunk a passzív dohányzás révén.  

- Megszűnik a reggeli hurutos köhögés, a kellemetlen lehelet, a sárgára 

színeződött ujjak.  

- Javul a közérzet, könnyebb a levegővétel.  

- A fizikai teljesítőképesség és a szexuális aktivitás pozitív irányba változik. 

- A bőr nem kezd idejekorán ráncosodni, a haj, a köröm kevésbé töredezik.  

- Jó példát mutatunk gyermekeinknek, kiváltjuk családunk, barátaink, kollégáink 

elismerését.  

- Leszokást követően csökken a dohányzással összefüggő betegségek 

kialakulásának kockázata. 

2. Felkészülés a leszokásra  

A fokozatosság elvét valló módszer helyett ajánlott a „stop-napot” kijelölő módszer 

választása. Ez azt jelenti, hogy egy bizonyos naptól kezdve egyetlen szál cigarettát 

sem szívhat el többé a leszokni vágyó dohányos. Ezt a napot érdemes hétvégére 

időzíteni, amikor nyugodt körülmények között, viszonylag stressz-mentesen tölthetjük 

az időt. Családunkat, barátainkat, kollégáinkat készítsük fel a változásra, hogy 

toleranciájukkal, türelmükkel, megértésükkel, szeretetükkel tudjanak segíteni a 

nehezebb időszakokban. A cigaretta letételekor ugyanis megjelennek az elvonási 

tünetek, amelyek igen kellemetlenek tudnak lenni. Szorongás, ingerlékenység, 

feszültség, türelmetlenség, lehangoltság jelentkezhet. Ezek a tünetek pedig nem csak 

a leszokni vágyó, hanem a környezetében élők mindennapjait is megnehezítik. De ne 

feledje, ezek az elvonási tünetek csak 2-4 hétig tartanak, tehát addig kell kibírni!  

Ezzel szemben sokkal hamarabb, már az utolsó cigaretta elszívását követően is 

számos kedvező hatást tapasztalhat: 

- már 1 órán belül csökken a vérnyomás és a pulzus  

- a szívroham esélye 1 napon belül csökken  

- a 2. napon megkezdődik a szén-monoxid kiürülése, ennek köszönhetően újra 

érezheti az ízeket és illatokat  

- könnyebben fog lélegezni és ezzel együtt a fizikai teljesítőképessége is javulni 

fog 1 héten belül  



 

  

 

   
 

- 4 hét után javul a vérkeringése  

- 1 év alatt felére csökken a szív-és érrendszeri betegségek kockázata a mostani 

státuszához képest 

3. A leszokás 

A leszokás időszakában ne menjünk dohányzó társaságba. Távolítsuk el otthonunkból 

a dohányzáshoz szükséges használati tárgyakat (öngyújtó, hamutartó, cigaretta). 

Szüntessük meg a füstszagot a ruhákból, a textíliákból, az autóból. A dohányzásról 

való leszokás elhatározása, és a felkészülés után válasszuk ki a megfelelő módszert, 

vagyis tegyük le véglegesen a cigarettát. 

Az alkoholfogyasztás SM-re gyakorolt hatásáról egyelőre kevés információval 

rendelkezünk, ugyanakkor az általános egészségi állapotot tekintve a túlzott 

fogyasztás mindenképpen kerülendő! Természetesen az alkalmanként elfogyasztott 

kis mennyiségű bor vagy sör megengedett, az eddigi ismereteink szerint a betegséget 

nem rontja. A napi legfeljebb 1-2 dl jó minőségű vörösbor elfogyasztása kedvező 

hatású is a kardiovaszkuláris betegségek kialakulása szempontjából. Mindenki maga 

tapasztalhatja, hogy a kevés alkohol elfogyasztása hogyan hat tüneteire, pillanatnyi 

lelki állapotára, de mindig tartsa szem előtt, hogy a rászokás veszélye nagy, és a 

rendszeres, túlzott alkoholfogyasztás nagyobb károkat okozhat, mint az SM maga. 

Amennyiben Ön többféle gyógyszert is szed, akkor mindenképpen kérje ki 

kezelőorvosa véleményét is az alkoholfogyasztásról, mert esetenként ronthatja az 

állapotát, fáradékonyság, egyensúlyzavar és vizeletürítési panaszok jelentkezhetnek. 

Híres emberek, akik SM-mel élnek  

Az SM világszerte mintegy 2,5 millió embert érint. Magyarországon a sclerosis 

multiplexben szenvedő betegek számát közel 8000-re becsülik, és évente 300-500 

fővel nő az új megbetegedések száma. A krónikus betegségre jellemző, így a sclerosis 

multiplexre is, hogy érzelmileg nagyon nehéz elfogadni, feldolgozni. Elsősorban a 

család, de a barátok, a kezelőorvos, a gondozó ápoló is segíteni tud. A legnagyobb 

feladat mégis a betegre vár, hogy önmagával megküzdjön. A betegség kiderülése utáni 

sokk, a „Miért pont én?” érzés után lassan kialakul az elfogadás, majd a betegséggel 

való együttélés elsajátítása. Ez a folyamat egyénenként változó, több-kevesebb időt 

vehet igénybe. Törekedjen olyan életvitelre, mely segít abban, hogy minél kevésbé 

befolyásolja fizikai egészségét és lelki életét. 

Van olyan személy, akire Ön példaként tekint, és aki erőt ad a betegséggel való 

megbirkózásban? 

- Igen, az egyik családtagom 

- Igen, az egyik barátom  

- Igen, egy hasonló helyzetben lévő ismert ember 

- Igen, egy hasonló helyzetben lévő betegtársam  

- Nem, egyelőre nincsen ilyen személy 



 

  

 

   
 

Megerősítés: A példaképek keresése, választása segíthet a gyengeségeink 

leküzdésében, és a mintául választott személy, illetve viselkedése révén fejlődhetnek 

képességeink a betegséggel való szembenézés és az azzal való együttélés 

tekintetében.  

Az SM betegség nem válogat, nem kíméli a híres embereket sem. Külföldön a 

hírességek merik vállalni önmaguk, vagy hozzátartozójuk betegségét. Az SM 

természetesen mindenkinek a személyes ügye, de közvetíteni kell mások felé, hogy 

ettől még az élet ugyanúgy megy tovább, és nagyon fontos lenne, hogy a 

gondolatainkat mindig pozitív dolgokkal foglaljuk le, mosolyogjunk sokat, és 

próbáljunk túllépni a problémákon. A híres emberek ebben jó példával járnak elő. 

Szeretnénk bemutatni néhányukat. Merítsenek erőt belőle! 

Jack Osbourne (37), aki Ozzy Osbourne, Grammy-díjas angol énekes fia, és maga egy 

családi valóságshow hőseként vált ismertté, azóta önálló műsort is vezet. Pár éve 

tudta meg, hogy SM-ben szenved. Kezdetben dühöt és tehetetlenséget érzett, és 

főként családja sorsa nyugtalanította, hiszen nemrég lett apa és férj. De az utóbbi 

időben, nyilatkozataiban csupa pozitív hozzáállással lehet találkozni: „Elfogadni és 

legyőzni, ez az új mottóm. Élni jó.” 

Tudta-e, hogy Ő is érintett a betegségben?  

- Igen  

- Nem  

Ann Romney (73), annak a Mitt Romney-nak a felesége, aki a 2012-es amerikai 

elnökválasztáson Barack Obama legnagyobb ellenfele volt. Ann a kezdetektől fogva 

felvállalta a nyilvánosság előtt, hogy SM-beteg. Öt fiút nevelt fel, mára 15 unoka boldog 

nagymamája. A sokszor félelmetes betegségben férje hűségesen és odaadóan ápolja. 

Betegsége idején fedezte fel a lovaglást, a mai napig is ez a kedvenc időtöltése. A 

házaspár több alapítványt is támogat, akik az SM kapcsán tevékenykednek.  

Tudta-e, hogy Ő is érintett a betegségben?  

- Igen  

- Nem  

Joanne Kathleen Rowling-nak, a Harry Potter könyvek írónőjének az édesanyja is 

sclerosis multiplexben Kezdőlap © 2014 Sclerosis multiplex edukációs site 

Engedélyezési szám: GIL18/14MAR szenvedett. Az írónő, édesanyja halálát követően 

az Edinburgh-i egyetemnek 10 millió fontot adományozott, ahol az édesanyja, Anne 

Rowling nevét viselő klinikát hoztak létre. A sclerosis multiplex mellett más 

betegségeket is kutatnak itt, mint például az Alzheimer-, a Parkinson- és a Huntington 

kór. JK Rowling ezen adománya az egyik legnagyobb összegű támogatás is, amit az 

Edinburgh-i egyetem a fennállása óta kapott. 

Tudta-e, hogy Ő is érintett a betegségben?  



 

  

 

   
 

- Igen  

- Nem  

Tamia Hill (47), többszörös Grammy-díj jelölt énekesnő, az amerikai kosárlabda-sztár 

Grant Hill felesége. A gyönyörű Tamiáról 28 éves korában derült ki, hogy SM beteg. 

Nyilatkozatai szerint neki is vannak rossz és jó napjai a betegsége miatt, de pozitív 

hozzáállásának erősítésével törekszik arra, hogy emelt fővel tűrje a panaszokat. Férje 

mindenben kiáll mellette. 

Tudta-e, hogy Ő is érintett a betegségben?  

- Igen  

- Nem  

Lang Györgyi (64) Magyarországon jellemző, hogy a betegek titkolják betegségüket. A 

Pa-Dö-Dő együttes egyik tagja, Lang Györgyi (64) énekesnő, színésznő viszont 

példamutatóan vállalja betegségét. Több évtizede diagnosztizálták nála a betegséget. 

Annak ellenére, hogy betegsége súlyosbodása miatt már évek óta tolószékben 

kényszerül élni, gyakran hangoztatja, hogy a mai napig nem igazán hiszi el, hogy 

gyógyíthatatlan kórban szenved. Mozgáskorlátozottsága miatt sokszor a 

környezetében lévő(k)re van utalva, ám ennek ellenére is mindig mosolyog és 

viccelődik a világgal. Töretlen jókedve sosem hagyja el, a sokszor elkeserítő 

küzdelmek mellett teljes élet él: színházba, moziba jár 

Tudta-e, hogy Ő is érintett a betegségben?  

- Igen  

- Nem  

Ön is próbáljon mindig arra törekedni, hogy az adott helyzetből a lehető legtöbbet 

próbálja kihozni.  

Weöres Sándor sorait szeretnénk figyelmébe ajánlani:  

„Alattad a föld, feletted az ég, benned a létra” 

 

Forrás: Egészségvonal, 2021, TESTMOZGÁS IDŐSKORBAN, 

https://egeszsegvonal.gov.hu/maradj-egeszseges/mozgas-2.html, 2022. 05. 19. 

https://egeszsegvonal.gov.hu/maradj-egeszseges/mozgas-2.html

