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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 

 

2016. december Megértő Gondoskodás XVIII. évfolyam 38. szám 
 

     M E G H Í V Ó,   

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

2016. december 10-én – szombaton – 10,00 - 13,00 h között  

tartunk, a MEOSZ székházában, Budapest III. ker. San Marco u. 76. 

Szeretettel várunk mindenkit, aki szívén viseli betegcsoportunk munkáját, aki fontosnak tartja a rendszeres 

és szoros kapcsolattartást, illetve akinek van annyi ereje, hogy ezt meg is tudja tenni. 

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. 

Vezetőség 
 

Tisztelt Betegtársak! 

Csoportunk az elmúlt években pályázat útján jutott működési támogatáshoz. A MEOSZ vezetősége – 

akik a pályázatot kiírják és elbírálják- szigorítottak a pályázat feltételein. Ezek után támogatás csak a 

tagdíjat fizető tagok után jár. Ezért az adatbázisunkat pontosítani kell. Így néhány hiányzó adatra is 

szükségünk van. Gondjaink ott kezdődnek, hogy fizető tagjaink száma mindössze ötvenhét fő. Ezzel a 

létszámmal nem sok esélyünk van támogatásra. 

Abban a reményben fordulok a T. Betegtársakhoz, hogy megértik, fizetőtagság nélkül nincs esélyünk a 

működés folytatására, így kárba veszhet minden eddigi eredményünk. Teljesség igénye nélkül: Myasthenia 

Hírmondó, Honlap, csoportunk képviselete különböző testületekben, stb. Bízom benne, hogy a folytatást 

mindenki szükségesnek tartja, ezért kérem, hogy a tagdíjat szíveskedjetek befizetni. 

Tagdíj-fizetés módja: 1.) évzáró taggyűlésen készpénzben, 2.) átutalással az MGÖB számlájára,  

3.) rózsaszín csekken az MGÖB részére. 

Kérem továbbá az alábbi személyes adatok megküldését: Név, Születési név, Anyja neve; 

Születési hely; Születési idő: év, hó, nap; Személyi igazolvány szám; Lakcím; Telefonszám, 

Mobiltelefonszám, E-mail cím. 

Az adatokat a következő címekre várjuk: e-mailben, (info.myasthenia@gmail.com), vagy levélben, (cím: 

Telekné Gyurina Krisztina 2134 Sződ, Ságvár u. 6.) 

Kérem megértéseteket és mielőbbi válaszotokat! Jó egészséget kívánok!  

Telekné Gyurina Krisztina elnök 
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LEGUTÓBBI KÉT TAGGYŰLÉSÜNK JEGYZŐKÖNYVE 

 

2015. 12. 12. KÖZGYŰLÉS JEGYZŐKÖNYVE 

 

 

Jelen vannak: a jelenléti ív szerint 28 fő, a 

levezető elnöki szerepet Fodor István vállalta. 

Fodor István köszöntötte a megjelenteket, és 

hangsúlyozta a hit, az elszántság, a kreativitás és a 

viszonylagosság szerepét a betegséggel való 

együttélés során. 

Közös 1 perces néma felállással emlékeztünk 

meg a 2015. évben elhunytakról: Dukavits István, 

Soós Julianna, Vörös Gyula. 

Fodor István megköszönte Telekné Gyurina 

Krisztina, az MGÖB elnökének éves munkáját. 

Telekné Gyurina Krisztina beszámolt az elmúlt  

1 év eredményeiről. 

2015-ben az MGÖB két rendezvényen képviselte 

magát: február 28-án a RIROSZ által szervezett 

„Ritka Nap”-on, illetve október 10-én a Jahn 

Ferenc Dél-pesti Kórház által szervezett 

„Egészségnap”-on.  

Tegze Judit felhívta a figyelmet a RIROSZ 

honlapján megjelenő, kiállítással egybekötött 

művészeti pályázati lehetőségekre. 

Az MGÖB 2015-ben két sikeres pályázati 

támogatásban részesült: a Holdkő Alapítvány 

140 ezer forintos támogatásából, az Alapítvány 

honlapszerkesztő programja segítségével elkészült 

a myasthenia.hu elnevezésű honlap; a MEOSZ 

pedig a működési költségekhez nyújtott 

támogatást. Ez utóbbi nagy része például a 

Hírmondó kinyomtatásához és postázásához 

szükséges költségeket fedezi. 

Az elnök munkáját segítő 12 fős operatív csoport 

kéthavonta tart megbeszéléseket.  

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 feltöltését, 

aktualizálását. Ebben a munkában való 

bárminemű közreműködést örömmel 

fogadnak. 

2015. május 8-án a MEOSZ elnöki posztját 

Kovács Ágnes vette át Dr. Hegedüs Lajostól.  

Az MGÖB-t is érintő jövőbeni változások még 

nem körvonalazódtak. 

Jövőre is igényelhető a súlyos fogyatékossággal 

élőknek járó adókedvezmény, a jogosultságot a 

háziorvos igazolja. 

Érdemes a MEOSZ-tagkönyvet kiváltani  

(1.000 Ft/év), mert egyre több helyen jogosít 

jelentős kedvezmény igénybevételére (például a 

Szépművészeti Múzeumba a kísérőt is ingyen 

beengedik.) Ráadásul az MGÖB is az aktív, fizető 

tagság után fog a jövőben támogatásban 

részesülni.  

Dr. Rózsa Csilla főorvosnő, az MGÖB 

felkérésére, az Orvosok Lapjában írt egy 

szakcikket a Myasthenia Gravisról, abból a 

célból, hogy a betegség minél jobban az orvosok 

látókörébe kerüljön. 2016 januárjában pedig a 

háziorvosoknak tartanak előadást, a betegség 

mielőbbi felismerése érdekében.  

Juhász Ildikó a közgyógyellátási igazolvány 

kiváltásával kapcsolatban arra hívta fel a 

figyelmet, hogy első lépésként azt kell megtudni a 

járási hivatal kormányablakánál, hogy a 

közgyógyellátásra való jogosultság alanyi (súlyos 

mozgáskorlátozottak esetében) vagy normatív 

alapon jár-e.  

Telekné Gyurina Krisztina hangsúlyozta, hogy a 

háziorvosokat rosszul tájékoztatták, a 

közgyógyellátás nem szűnik meg, jövőre is 

igényelhető. 

Juhász Ildikó: a mozgáskorlátozott parkolási 

igazolvány automatikusan jár azoknak, akik 

fogyatékossági támogatásban részesülnek. Más 

esetben a kérelmet az NRSZH-hoz kell benyújtani.  

Tegze Judit bemutatta az új honlapot, kivetítőn 

tekinthettük meg a szerkezetét. Felhívta a 

figyelmet, hogy minél többen és többször 

kattintanak a myasthenia.hu weboldalra, annál 
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könnyebb lesz a keresőprogramokban a honlapra 

rátalálni. Hangsúlyozta, hogy a honlap 

tartalommal megtöltéséhez a betegtársak segítsége 

is szükséges. Örömmel fogadnak régi fényképeket 

az MGÖB elmúlt 21 évéről, és a sorstársak 

számára érdekes anyagok felkutatására, gyűjtésére 

kérte a jelenlevőket.   

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 címek bejelentése 

is a honlapon található e-mail címre.  

Az MGÖB 2015-ben két kirándulást szervezett. 

A Grassalkovich-kastélyba június 19-én, a 

Zeneakadémia végzőseinek hangversenyére 

november 16-án látogattak el az érdeklődők.  

A beszámolót a helyszínen készült képek kísérték. 

Szívesen fogadnak ötleteket, illetve ingyenes vagy 

kedvezményes lehetőségeket a további 

kirándulások, kulturális programok igény szerinti 

megszervezéséhez. 

Lelkes Zoltán: Örömmel vette a zeneakadémiai 

koncertet, számára nem az ingyenesség a fő cél, de 

jutányos összeget bevállal. Lehetne tavasszal egy 

esztergomi kirándulást betervezni (vonat), vagy 

színházi főpróbák, stb. 

Lelkes Zoltán, Mi történt a 2015. évben a Magyar 

Myasthenia Gravis Csoport zárt facebook 

sorstársi közösségben? Bevezetőként önmagáról 

elmondta, hogy 14 éve változatlanul a 

reformétrendet és gyógyszermentességet tud 

tartani. A myastheniás hullámzás kb. 85-90%-osan 

javult és ez a kiegyensúlyozottság sok éve tart. 

Néhány 10 km-es futóversenyen volt, a 30-50 fős 

mezőny élmezőnyében végzett.  

A facebook csoport célja: orvosság, klinikai 

kezelés mellett segítő alternatívák, életmódváltás 

propagálása. A kapcsolat itt gyors, interaktív, 

jelenleg 420 taggal (2014. decemberben: 280 tag 

volt). A nagy többséget a fiatal női korosztály  

(30 évesek) jelenti. A beteggé vált ember 

passzivitását, kétségbe esettségét kell csökkenteni, 

az együttműködő myastheniások közös 

tapasztalataival épül ez az „adatbázis”. Az 

életmód egyéni ’kitapasztalása’ szükséges, 

egyfajta életviteli vezérvonalat alakíthatunk ki. 

Legnagyobb sikerünk az, ha a mérföldkőnek, 

életmentőnek számított elvek valakinek jelentősen 

segítenek (erről kb. 40-en számoltak be idén).  

1-1 középkorú férfi és hölgybeteg is volt, akik 

hosszasabb krízishelyzetből javultak 

segítségünkkel. A problémák teljes és végleges 

eltüntetéséről nincs szó, az állapot stabilan jobb 

legyen, jelentős gyógyszercsökkentéssel, 

minőségibb élettel. 

LEGFŐBB ÉTRENDI ALAPTÉNYEZŐK: A „3F” 

(GYULLADÁST GENERÁLÓ) tehéntej, cukrozás, 

fehérliszt (alkohol) igen jelentős csökkentése, 

túliparosított élelmiszerek, italok mellőzése, 

húsfélékben mértékletesség (hal), szélesebb 

növényi alapanyagok, nagy nyersétel arány. 

Egyesek gluténmentesen étkeznek (társult 

pajzsmirigygyulladásnál lehetséges alternatíva). 

Általános étrendi ajánlás a www.myasthenia.hu 

honlapunkon szerepel. 

SOKAKNAK BEVÁLT ÉTRENDI ALAPANYAGOK 

(AMI ISMÉTELTEN, MEGERŐSÍTÉST NYERTEK!) 

Köles (heti 3-szor nagy adag): Különösen 

gazdag a B-vitaminok csoportjában (B1, 

B2, B6, B17, sav-bázis egyensúlyt rendezi, 

salakanyagként kiválasztja a pangó ásványi 

anyagokat (bélben). Duzzadó diétás rost-

tartalma a normális bélműködésre hat, 

síkossá teszi a bélnyálkahártyát, 

megakadályozza a bélben megtelepedett 

gombák elszaporodását és gyulladás-

csökkentő hatású. 

Cékla (4 db felvágott 1 liter vízben cca 

10 perc alatt kifőtt leve – ez cca 1,5 liter 

– 3 nap alatt meginni): Pektin tartalma 

fontos emésztést elősegítő rostanyag, 

szerepe a bél-, májméregtelenítésben. 

Gazdag B1-vitamin forrás (szénhidrát 

anyagcsere, máj regeneráció), Fontos 

ásványi anyagai (kálium az ingerületek 

átvitelében, izomműködés), réz (vérképzés, 

központi idegrendszer megfelelő 

működése), vastartalma könnyen 

felszívódik a szervezetben. Figyelembe 

kell venni: színanyaga a vizeletet, székletet 

pirosasra színezi. 

http://www.myasthenia.hu/
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Szódabikarbónás kádfürdés (heti 2szer – 

60 perc – 5 dkg) Bőrön keresztüli 

salakanyag kiválasztás és anyagcsere,  

Nátrium ionok (alkalizálás, „lúgosítás”) a 

jobb ingerület-vezetésért. Kád víz pH: cca 

8,5, mely a vérplazmánál lúgosabb 

kémhatású (kevesebb a H2O vízből. 

disszociált oxóniumion tartalom), Jobb, 

pihentebb közérzet, izomláz, kevésbé 

„vontatottabb”, akadozó, botló járás. 

Bélflóra regeneráció, mint az autoimmun 

betegség csökkentésének egyik lehetséges 

oka. 

A fenti 4 alaptényező rendszeres használata 

(hetente legalább a fentiekből 3-at egyidejűleg 

javasolja alkalmazni), mely jelentősen hozzásegít 

(a „3F” jelentős csökkentésével!) a jobb 

myastheniás állapothoz. 

Zoltán kiemelte, hogy a cékla, köles, 

szódabikarbóna „filléres összegűek”, nem lehet az 

anyagi ok a hátráltató. Állapotváltozásnál a 

gyógyszerszedésben konzultáljanak orvosukkal! 

A zavaros, nyomasztó, agresszív, stresszes 

emberi kapcsolatok alapjaiban rontanak! 

„Nemcsak ép testben van ép lélek”, de a jó testi 

közérzettel boldogabbak lehetünk, 

Állapotbefolyásolásban nagyon nehéz egzakt, 

általánosítható tapasztalatokat közreadni, de 

igyekszünk egyfajta „közös nevezőről” 

nyilatkozni. A szervezetben valahol hiány 

(tápanyag, vitamin, ásványi anyag –

kivizsgáltatható!!), valahol többlet (salakanyagok) 

van. Figyelembe kell venni, hogy az 

immunrendszer cca 70%-a bél környezetében van, 

ezért krónikus bélproblémák esetén, ideg- és 

immunzavaró méreganyagok termelődnek. Ezért a 

bél egészsége, a mikrobióta szimbiózis (belünkben 

1,5 kg mikroszervezet él) felépítése és fenntartása, 

jobb tápanyag hasznosulás elősegítése alapvetően 

fontos. Gyenge, hibásan működő immunrendszer 

„kínlódásának” – a krónikus fáradtságérzet az 

egyik következménye. 

A testfolyadéknak (benne oldott anyagokkal 

együtt) kémhatása, elektronaktivitása (elektron 

leadó, vagy felvevő képessége), illetve 

vezetőképessége van. A reakciókat valamelyest 

felülírja a lelki állapot, az időjárás hatása, illetve a 

distressz, gyógyszerfogyasztás, stb. Kitapasztalt 

étkezéssel (életmóddal) ezen „oldat” 

(testfolyadék) tulajdonságait akarjuk hosszabb-

rövidebb idő alatt kedvezővé tenni (az 

akkumulátorba sem töltünk be akármilyen 

folyadékot, de sok minden befolyik). 

Az ünnepek idején, lazíthat a sorstárs az étrendi 

elveken, de javasolja, hogy használjuk a fenti  

4 kompenzációs élelmiszert, kezelést. 

Kérdés Zoltán felé, milyen vitaminokat fogyaszt? 

Sok zöldség és gyümölcs, nyers formában, csak 

Cvitamint, alapvetőnek tartja a vitamint is termelő 

bélflóra jó állapotának a fenntartását. 

-tejjel, kecsketejjel hogy állok? 

Ne igyuk más faj tejét. 

Tejtermékekből a tej (és az ezzel 

készített italok, ételek) tiltottak 

nekünk, tejtermékeket amúgy 

óvatosan 

-joghurt, kefír: 

keveset eszem ritkábban, de  

cca 4-5 dl-t megérzek, gyengül a 

szemem. Legjobbak és szinte 

problémamentesek a feta, orda, 

mozzarella sajtok és általában a 

túrók (brindza). 

Morvay Béla megemlítette, hogy a szervezet 

sokszor parazitákkal terhelt, és a rossz 

májműködés is sok problémát okoz a szervezetben 

(pl. cukoranyagcserében). 

Morvay Béla: a nemesebb sajtok jelentettek 

számára problémát: magas vérnyomás és 

emelkedett jelentősen a pulzusa. 

Telekné Gyurina Krisztina megköszönte a 

tanácsadó testület és az operatív csoport tagjainak 

az éves munkát, és felkérte Fodor Istvánt, hogy a 

hivatalos részt lezárva ringasson minket 

karácsonyi hangulatba Ady Endre „Karácsony” 

című versével, Szabó Gyula előadásában. 

Kellemes karácsonyi zene és vetített képek 

mellett, jó hangulatban kezdődött a karácsonyi 

ajándékok tombola húzása, és a kötetlen 

beszélgetés. 
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2016. 05. 21. KÖZGYŰLÉS JEGYZŐKÖNYVE 

 

Jelen van: 20 fő. 

Telekné Gyurina Krisztina: Köszönti a 

megjelenteket, főképp Dr. Rózsa Csilla 

főorvosnőt. Felkéri Fodor Istvánt levezető 

elnöknek. 

Három fő napirendi pont lesz:  

 Rózsa Csilla főorvosnő előadása és 

a hozzá kapcsolódó kérdések, 

 a múlt évi pénzügyi beszámoló, 

 a honlappal és működésünkkel 

kapcsolatos dolgok. 

Fodor István: Üdvözli a jelenlévőket. Van-e 

valaki, aki szeretné a jegyzőkönyvet vezetni. 

Miután senki sem jelentkezett, megkéri Juhász 

Ildikót e feladatra. Majd ezek után elindítja a 

jelenléti ívet. 

Az összegyűltek közül ki nem tagja a 

csoportunknak? Kit köszönthetünk sorainkban új 

tagként? István kérdésére két ember jelentkezik, 

anya és lánya (Nagy Józsefné Marcsi és lánya 

Horváthné Nagy Ágnes). 

Fodor István: Szomorú kötelességének tesz 

eleget. Az elhunyt betegtársak emlékére gyertyát 

gyújtunk és egyperces néma felállással 

emlékezünk meg róluk. Három betegtársunktól 

búcsúzunk: Nehézy Sándor, Hajnal Edina és 

Schiffer József. Krisztina 3 gyertyát gyújt meg. 

Fodor István: Átadja a szót Dr. Rózsa Csilla 

főorvosnőnek. Reméli, hogy optimizmust ad 

számunkra előadása. 

A főorvosnő az előadását a rendelkezésünkre 

bocsátja később, így külön közöljük a 

honlapunkon és az újságunkban. 

Fodor István: Megköszöni a főorvosnő alapos és 

sokrétű előadását az MG kezelési lehetőségeiről, 

jelenlegi kutatások állapotáról, gyógymódokról. 

Külön megköszöni, hogy partnerként kezelt 

bennünket. Vetítéssel, táblázatokkal illusztrálta a 

mondandóját, így még szemléletesebbé és 

érthetővé tette azt számunkra. Majd megkéri a 

hallgatóságot, hogy kérdéseiket tegyék fel a 

főorvosnőnek. Ezek a kérdések az idő rövidsége 

miatt legyenek univerzálisak, fókuszáltak. Ne 

egyéni, specifikus kérdések legyenek, hanem 

lehetőleg sokakat érintők. 

Kopaszné Erdélyi Zsuzsa: Köszönet az előadásért. 

A csontritkulással kapcsolatosan szedhetünk-e 

biszfoszfonat összetételű gyógyszereket? 

Csökken-e a vesefunkció ezektől a 

gyógyszerektől? 

Rózsa Csilla főorvosnő: Igen, nyugodtan lehet 

szedni, sőt, aki szteroidot szed, ajánlott is. Nem 

vesén, hanem májon keresztül bontódnak le. Így 

nem terheli a vesét az ilyen jellegű gyógyszer. 

Rózsa Csilla főorvosnő: D vitamin szint általában 

alacsonyabb az MG betegeknél, ezért ajánlott a 

szedése.  

Mrazekné Deres Erzsébet: Alzheimer-kórra van-e 

fokozott esély az MG-s betegeknél idősebb 

korban? 

Rózsa Csilla főorvosnő: Nem, nincs összefüggés a 

két betegség között. 

Tegze Judit: A D vitamint milyen mennyiségben 

ajánlja a főorvosnő? Illetve az elesés kapcsolódik-

e az MG-hez? Hirtelen, váratlan esésről van szó. 

Rózsa Csilla főorvosnő: D vitaminból 3 ezer 

egység naponta télen, nyáron 1 ezer egység az 

ajánlott mennyiség. Az elesés szokatlan, inkább az 

összecsuklás, berogyás a jellemző az MG-ben. 

Hujder Zoltán: Van-e ismert génhiba és az MG 

között kapcsolat? 

Rózsa Csilla főorvosnő: Nem ismert. Nem 

öröklődő betegség az MG. Az autoimmunitásra 

való hajlam létezik. Ez talán fokozza a 

gyakoriságát. 

Mrazekné Deres Erzsébet: Mi indítja el az MG-t? 

Rózsa Csilla főorvosnő: Folynak genetikai 

vizsgálatok, de nem igazán kimutatható. Ismert az 

infekció, vírusfertőzés elmélete. De ez sem 

nagyon igazolható. Molekuláris mimikai elmélet 

az MG-ben nem igazán jelenik meg. Talán a 

csecsemőmirigy működésében lehet a hiba, a 

perifériára szoruló sejtek miatt. (Előadásában 

részletesebben. (jegyzőkönyvvezető) 

Morvay Béla: A keratózis (napfény okozta 

bőrbetegség, pikkelyes bőr) összefügg-e az MG-

vel? Kopaszság esetén ez igen gyakori. 
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Rózsa Csilla főorvosnő: Az Imuran fokozza a 

bőrbetegségeket. Ez lehet az oka. 

Kopaszné Zsuzsa: MG-ben nagyobb arányban 

van-e jelen a malignus (elsődleges daganat, 

rosszindulatú tumor, jegyzőkönyvvezető) tumor? 

Rózsa Csilla főorvosnő: Ellentmondásos adatok 

vannak. A probléma felmerült, a gyanú ott van. De 

a daganatos megbetegedések nem nagyobb 

számúak az MG-ben az átlag populációhoz képest. 

Tegze Judit: Milyen társbetegségek kapcsolódnak 

az MG-hez? 

Rózsa Csilla főorvosnő: Elsősorban a pajzsmirigy 

betegségek. De bármilyen autoimmun betegség 

társulhat. Találkoztunk az SM alfajaival is. 

Tegze Judit: Ionegyensúly zavar van-e az MG-

ben? (nátrium, kálium, magnézium, kalcium) 

Rózsa Csilla főorvosnő: Nincsenek. 

Szőnyi István: Szteroid kezelés infúzióban 

mennyire hatékony? Mit lehet róla tudni. 

Rózsa Csilla főorvosnő: Instabil állapotban a 

pulzus szteroid, vagyis a nagy mennyiségben 

elkezdett dózis veszélyes lehet. Nem ajánlott.  

Szőnyi István: Nála bevált a pulzusterápia. 

Luczai Zoltán betegtársunk gyönyörű rózsaszállal 

köszönte meg a főorvosnő előadását. A 

csoportunk pedig virágcsokorral tette ugyanezt. 

Fodor István: Újból megköszönte, hogy 

partnerként kezelt bennünket a főorvosnő. 

Optimizmusra adhat okot, hogy nem statikus 

állapot a kutatás, intenzív kutatások folynak, 

amelyeknek remélhetőleg hamarosan eredményei 

lesznek.  

Fodor István felkéri Telekné Gyurina Krisztinát 

az elmúlt év pénzügyi beszámolójának 

megtartására.  

Elhangzik a pénzügyi beszámoló. 

Krisztina: van-e olyan adat, ami esetleg kimaradt? 

Van-e kérdés a beszámolóval kapcsolatban?  

Nem volt. Krisztina pénzügyi beszámolója után 

annak megszavazása következik. 

Fodor István: Emelje fel a kezét, aki elfogadja a 

beszámolót! 

Egyhangúlag elfogadják a jelenlévő betegtársak a 

múlt évi pénzügyi beszámolót. 

Kopaszné Zsuzsa: Kevés a tagdíjfizető betegtárs. 

Aktiválni kellene a tagokat. 

Lelkes Zoltán: Mi lenne, ha a honlapot csak 

regisztrált tagdíjfizető emberek használhatnák? 

Fodor István: Erre mi is gondoltunk, de önsegítő 

betegcsoport vagyunk. A titkosítás ennek 

ellentmondana. 

Következő napirendi pont a honlappal kapcsolatos 

teendők, problémák. 

Fodor István: További kérdés az eddigiekkel 

kapcsolatban van-e még? Ha nincs, akkor átadom 

a szót Tegze Juditnak, aki a honlapunkkal 

kapcsolatban fog beszámolni.  

Tegze Judit: Sajnos most nehezen érhető el a 

honlapunk, mert meghekkelték, mindenféle japán 

betűk jelennek meg rajta. Bejelentettük a hibát. 

Igyekszünk rendszeresen frissíteni a honlapunkat. 

A postaköltséget megspórolhatjuk vele, ha itt 

küldünk meghívókat a közgyűlésre, értesítjük 

betegtársainkat a közös programjainkról és 

híreinkről. Minél több orvosi cikket szeretnénk 

feltenni rá. Szándékozunk egy „Orvos válaszol” 

rovatot indítani a honlapunkon, ahol a kérdéseket 

névvel lehetne beküldeni. Egy orvos válaszolna a 

kérdésre, és a honlapunkon már névtelenül jelenne 

meg. Másik tervezett rovat egy programajánló 

lenne, amely fórumon bárki névvel ellátva érdekes 

programokat ajánlhatna. Jelenleg is várjuk 

ötleteiteket a következő kirándulásunk 

megszervezéséhez, helyszín, lehetőségek, 

útiköltségek ajánlásával.  

Kopaszné Zsuzsa: Nagyon szívesen ajánlaná 

Debrecent a kirándulásunk helyszínéül. Egyetlen 

komoly probléma, hogy a debreceni pályaudvaron 

nincs lift. Pár év múlva lesz pályarekonstrukció, 

valószínű akkor megoldják ezt a nehézséget, és a 

mozgássérültek is nyugodtan tudják használni a 

pályaudvart Debrecenben. 

Fodor István: Kevesen vagyunk aktívak a 

betegcsoporton belül is. Hogyan lehetne növelni 

az aktivitást? A honlapunk arra is jó, hogy 

táguljon a látásunk, betegtársaink bekapcsolód-

hassanak a munkánkba. Társadalmi munkában ki 

szeretne részt venni, segíteni munkánkat? Várjuk 

jelentkezéseiteket! Akinek nincs otthon internet 

kapcsolata, kérjen segítséget családtagjaitól, 

unokáitól, akár a házi orvosától, hogy virtuálisan 

legyen aktív legalább. Márta eltávozása után 



2016. december  MYASTHENIA HÍRMONDÓ  7 
_______________________________________________________________________________________________ 

intéző bizottság jött létre, akik segítik Krisztina és 

Judit munkáját. Kifele erős csoportot tudunk 

felmutatni. Ez fontos létezésünk, ellátásunk 

szempontjából. Aki tudja, terjessze a csoportunkat 

és hálózatunkat. Belső rendszert kellene csinálni a 

honlapunkra, bizalmas és kényes kérdésekre, de 

kevesen vagyunk. 

Lelkes Zoltán: Nagyon kevés a tagdíjból bejövő 

jövedelem. Hogyan lehetne növelni ezt? Csak 

regisztrált tagok olvashatnák a honlapunkat, 

újságunkat. Persze kötelezni senkit sem lehet. 

Mindenkiben lehet szemérmesség a betegségével 

kapcsolatban. Főleg a munkahelyével, 

környezetével szemben. Ezért nem kíván részt 

venni a betegcsoport munkájában. Gyógyszer-

lobbi nagy szerepére hívja fel a figyelmet. 

Fodor István: Átmeneti állapot van a honlap 

miatt, mert most nehezen érhető el. De mindenki 

anonim maradhat a munkahelyén, erre 

odafigyelünk, ha kéri ezt. Regisztrált betegszám 

növelése lenne a fontos! 

Morvay Béla: Szélesebb, színvonalasabb 

tájékoztatás hozhatna több tagdíjfizetőt. 

Lelkes Zoltán: Lehetne egy tágabb olvasható 

felület a honlapon. 

Fodor István: Legyen egy jó nyitott honlap! 

Szőnyi István: Nem találja a honlapunkat, hiába 

üti be a honlapcímünket. 

Gazda Diána: Szeretne segíteni a honlap 

készítésben, jelentkezik. 

Tegze Judit: Törekszünk a honlapunk 

elérhetőségét könnyebbé tenni, de mi is most 

tanuljuk a honlapkészítés fortélyait. Nem vagyunk 

informatikusok, ezért megértést és türelmet 

kérünk. A RIROSZ (Ritka Betegségek 

Világnapjára) készítettünk plakátot, amelyet 

szeretnénk most bemutatni és terjeszteni. 

Telekné Gyurina Krisztina kiteszi a plakátot.  

Fodor István: Akkor most mi a pontos honlap 

címünk? A plakáton myastheniagravis.hu van. 

Telekné Gyurina Krisztina: A helyes 

honlapcímünk: myasthenia.hu. Ki kell javítani a 

plakáton lévőt, mely csak véletlen elírás. 

Fodor István: Kontrasztosabb háttér kell a weblap 

címhez! Világos háttérre sötét, erősebb betűk.  

Ezt a javított plakátot kellene különböző 

intézményekbe kitenni. 

Telekné Gyurina Krisztina: Ki tudja vállalni a 

terjesztést? Természetesen csak olyan helyeken 

érdemes, amelyek kapcsolódnak az MG-hez, 

neurológiákon. 

Morvay Béla: Elvállalom a kinyomtatást, ha ki 

lesz javítva a plakát. 

Szőnyi István: Javaslom, hogy a honlapról is 

legyen kinyomtatható a plakát. Így egyszerűbb 

megoldani a terjesztést. Praktikusabb lenne. 

Felírtuk egy papírlapra, hogy ki mennyi plakátot 

szeretne, mennyit tud elhelyezni a környezetében. 

Telekné Gyurina Krisztina: Felkéri az új, vagy 

még nem ismert betegtársakat, hogy 

mutatkozzanak be. 

Nagy Józsefné Marcsi: Székesfehérvárról 

érkezett. Lelkes Zolitól értesült a 

betegcsoportunkról és a közgyűlésünkről. 6 éve 

beteg. Székesfehérvárott kezelik. 50 mg Imurant 

szed, ezzel jó fizikai állapotban van. „Szükséges 

rossz” állapotként kezeli az MG-t, nem 

betegségként. Nyugdíjas. 

Lánya: Horváthné Nagy Ágnes: Szintén 

Székesfehérvárról érkezett. 3 éve beteg. 

Gyógyszer nélkül él. Nem volt anya-lánya között 

genetikai vizsgálat. A Mestinont nem bírta szedni. 

Szőnyi István: Dunakeszire költözött, ezért a 

leveleinket nem kapta meg. 1988 óta beteg, 1991-

ben műtötték. Mestinont és Mytelaset szed. 

Régebben tagdíjat is fizetett. A költözés után nem 

találta meg a módját, hogyan értesítse Krisztinát. 

Telekné Gyurina Krisztina: Kéri, hogy aki 

elköltözik, adja meg új lakcímét, fölöslegesen ne 

postázzunk! Email címe, lakcíme, telefonszáma 

nem változott Krisztinának.  

Szőnyi István: Szükséges a folyamatos 

adatfrissítés a honlapunkon. 

Fodor István: Óhajt-e még valaki hozzászólni az 

elhangzott témákhoz? Ha nem, megköszöni a 

megjelentek részvételét és bezárja a 

közgyűlésünket. 
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RÖVIDEN DR. RÓZSA CSILLA FŐORVOS ELŐADÁSÁRÓL 

 

 

Legutóbbi taggyűlésünkön főorvos asszony rendkívül érdekes és tanulságos előadást tartott a 

megjelenteknek, betegségünkről, a következő címmel: 

 

MYASTHENIA GRAVIS KEZELÉSI IRÁNYELVEI 

2016. 

Dr Rózsa Csilla PhD 

JAHN FERENC DÉL-PESTI KÓRHÁZ NEUROLÓGIAI OSZTÁLY 

Átküldte részünkre az előadásán kivetített diákat, a közzététel engedélyezésével. 

Sajnos, az újság terjedelme nem tette lehetővé, hogy ilyen hosszú anyagot megjelentessünk. 

Ez kinyomtatva önmagában is több oldal lenne, mint a teljes újságunk terjedelme, a nyomtatás költségeiről 

nem is beszélve. Mind ez azonban az érdeklődők számára hozzá férhető honlapunkon.  

Ezek a diák segíteni fognak az előadás felidézésében azoknak, akik azt meghallgatták, de nem tudták 

jegyzetelni.  

Reményeink szerint a későbbiekben a főorvos asszony előadását cikk formában is rendelkezésünkre fogja 

bocsátani. 

 

 

GONDOLATOK A MÁJUSI TAGGYŰLÉS MARGÓJÁRA 

 

Az esemény óta eltelt egy hónap. Ha nem is teljes 

mértékben, de sikerült az indulatokat legyűrni. 

Előre bocsátom, tisztában vagyok betegségünk 

természetével. Huszonöt éve vagyok myasthéniás. 

Voltam krízisben, tartósan rosszállapotban, voltak, 

hála Istennek, vannak jó periódusaim. Tisztában 

vagyok azzal, hogy vannak olyan állapotok, 

amikor az ember képtelen akár rövid utazásra is, 

de nagyon nehéz elfogadni azt a tényt, hogy a 

hatszáz regisztrált betegtársunk közül huszan 

veszik maguknak a fáradtságot, hogy eljöjjenek 

meghallgatni dr. Rózsa Csilla Ph.D főorvos 

asszony rendkívül tartalmas, sok új információt 

hordozó, látványos  előadását. A Főorvos asszony 

rendkívül elfoglalt vezető, mindemellett 

családanya. Felkérésünket szívesen fogadta, 

feláldozva érte szombat délelőttjét. 

Az Elnökség a történteket kudarcként éli meg! Hol 

hibáztunk? Jól emlékszem a csoport 

megalakulását követő összejöveteleken ötven 

feletti volt a résztvevők száma, pedig akkor nem 

volt honlap és a regisztrált létszám is kevesebb 

volt. Időben tájékoztattunk. Azon kívül, hogy az 

eredmény lesújtó, komoly dilemma elé állítja az 

Elnökséget, ugyanis folytatást is terveztünk más 

orvosok bevonásával, többek közt a kapcsolódó 

betegségek kezelésével összefüggő kérdések, 

továbbá táplálkozási tanácsok tekintetében.  

Lehet, hogy ez az érdektelenség a Facebooknak 

köszönhető? Rengeteg ellenőrizetlen „jótanács” 

kering a hálón, ami akár káros is lehet. Ami 

nekem jó, nem biztos, hogy másnak is az. Hányan 

vannak, akik laktóz érzékenyek, és nem tudnak 

róla. A tüneteket gyógyszer mellékhatásként 

értékelik, és nem szedik tovább a gyógyszert, vagy 

a gyógyszert nem az előírásoknak megfelelően 

szedik, és ebből adódnak mellékhatások.  
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Gyakorlott számítógép használók tudják, hogy 

előbb utóbb minden előadás megjelenik valahol a 

hálón. Higgyék el, nem ugyanaz. Az élő előadás 

atmoszférája, az előadó gesztusai, személyes 

varázsa más élményt nyújt. Más oldalról közelítve 

a kérdést, ilyen színvonalú előadást felvonultató 

konferencia részvételi díja 20 és 50 000 Ft között 

van.  

Tehát: ha szabad kérnem, javasolnom, ajánlanom, 

és még ilyenre vállalkozunk, tessék eljönni, 

meghallgatni, kérdezni! Esetleg új témákat 

javasolni! 

Már korábban testületi ülésen szembesültem vele, 

a hatszáz regisztrált betegtársunk közül 

ötvenhét fizet tagdíjat. Elgondolkoztató! 

Az, hogy a csoport a mai szinten működőképes, a 

gazdasági vezetés rendkívül szoros 

gazdálkodásának, sikeres pályázatoknak és 

önkéntes adományoknak köszönhető. 

Megjegyzem a tagdíj összege jelképes, nem 

egészen két doboz cigaretta ára, akiknek ez nem 

mond semmit, (remélem elsöprő többség,) 

azoknak más „valutát” ajánlok, mondjuk fél kiló 

közepes minőségű kávé. Mit ad ennek fejében a 

csoport? A kézzel fogható tevékenységek közül 

kiemelem a honlap elkészítését és működtetését, 

az újság szerkesztését és postázását azok részére, 

akiknek nincs email címük, vagy nem közölték.  

A posta nagyon drága és a borítékokat is meg kell 

címezni, fel kell adni, tehát munka van vele. Amit 

a tagság nem érzékel: a csoport képviseli a 

betegeket a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek 

Országos Szövetségében, mint annak a tagja. Jelen 

vagyunk a Ritka Betegségek Országos 

Szövetségében, és nem utolsósorban, képviseljük 

a Csoportot a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház 

vezetése mellett működő Tanácsadó Testületben. 

A fenti, közel sem teljes körű felsorolásból 

kiderül, hogy bőven van feladat, amit néhány 

tagtársnőnk minden ellenszolgáltatás nélkül, 

betegsége és családja mellett végez. Ezúton is 

köszönet érte! Ugyanakkor a lelkesedést egy ilyen 

alacsony részvételű taggyűlés érthetően csökkenti, 

mert ne szépítsük, ezt a szervezők kudarcként élik 

meg. Ne hozzuk Őket ilyen helyzetbe! 

                                                                        -mb

Recept egészségesen 
Püspökkenyér tojásfehérjéből 

H:  5 tojásfehérje 

5 evőkanál cukor helyett 1,5 evőkanál xylit 

5 evőkanál búzaliszt helyett zabliszt vagy más 

gluténmentes liszt, pl. kukoricaliszt 

2 marék vágott dió (vagy mandula, vagy 

mogyoró, de színesíthetjük aszalt 

gyümölccsel, étcsokoládé darabkákkal is) 

 

A tojásfehérjét kemény habbá verjük, majd 

hozzákeverjük a többit. Őzgerinc formába töltjük. 

190 fokon kb. 15’-ig sütjük hőlégbefúvásos 

sütőben. Ne nyitogassuk, mert összeesik! 

Frissen is finom, de eltarthatjuk, ha 3 napnyi állás 

után vékony szeletekre vágjuk, majd lassú tűzön 

szárítjuk. Végén vaníliás cukorba forgathatjuk. 

 

Tojáskrém tojássárgából 

H:  ahány felhasználni való sárgája maradt, 

személyenként kb. 1 db 

 vaj tetszés szerint 

 fűszerek (só, bors, bazsalikom vagy 

petrezselyem, stb. tetszés szerint) 

Forrásban lévő vízben buggyantva megfőzzük a 

tojássárgákat (3’), majd villával összetörjük, 

belekeverjük a többit. Kenyérre kenve finom 

reggeli. 
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SAKURA ÜNNEP A FÜVÉSZKERTBEN 

 

Április 9-én meglátogattuk a Füvészkertet, a japán 

cseresznyevirágzás ünnep, a Sakura ünnep 

alkalmából. 

A Füvészkert ünnepi díszbe öltözött: a tavasz 

virágai elborították. Számomra – aki régen jártam 

utoljára a Füvészkertben – az is kellemes 

meglepetés volt, hogy a növényeket tájképi 

elrendezésben mutatják be, noha tematikus 

csoportosításban. Így egy kellemes parkban 

sétálhatunk, amiben bármelyik pontról nézve 

megragadó a látvány. (Korábban szigorúbb, 

„tankönyvi” elrendezésben láthattuk.) 

Az esősnek ígérkező időjárás miatt a meghirdetett 

japán jellegű programok egy részét törölték. Ami 

kellemetlenebb meglepetés volt, hogy a megtartott 

programok egy részén való részvételért külön díjat 

kértek. Ezért a babakészítést és a japán 

savanyúságot csak megnéztük, a készítésében nem 

vettünk részt. Őszintén szólva nem nagy kár érte. 

A japán babák helyesek voltak, de a savanyúság 

messze elmaradt a képzeletünk által ígérttől. 

A reiki ingyenes volt, sőt, szerdánként is jelképes 

összegért (500 Ft) lehet kapni a kezelést. 

Kipróbáltam, kellemesen felfrissített, 

energikusabb lettem, feltöltődtem, jól bírtam a 

továbbiakat. 

Kis csoportunk minden látnivalót végig nézett. A 

pálmaházakban valóságos trópusi dzsungel 

fogadott. 

A növénysimogatóban különböző felületű (érdes, 

selymes, szőrös, stb.) leveleket lehetett 

megtapintani. (Csalán nem volt köztük!) A 

mimóza levelei érintésre összehúzódtak.  

A bambuszligetben rácsos járdán mehettünk végig 

a növények alkotta boltívek alatt. A kastély 

melletti polcokon a sokéves bonsai-fákat láthattuk. 

A bonsai a természetben nagyra növő fa –(pl. 

bükk, juhar, stb.) – kicsinyített változata, melyet 

mesterségesen, metszéssel, szűk cseréppel, 

alakítással tesznek kicsinnyé. Az így nevelt fákat 

néha több generáción át gondozzák. Ezek a kis fák 

ugyan úgy szabad téren nevelkednek télen is, mint 

nagy testvéreik, azonban kicsi növénytartójukat 

védeni kell a fagytól. 

Végül – de nem utolsó sorban – fényképezkedtünk 

a címadó cseresznyefák alatt. Főleg 

díszcseresznyéket láttunk, volt köztük 

sötétrózsaszín, duplavirágú és természetesen fehér 

is. Nagyon finom illatuk volt. 

A kicsit szomorkás idő ellenére szép emlékekkel 

tértünk haza. 

-tj 

 

FELHÍVÁS 

 

Kirándulásaink, koncert-látogatásaink jól sikerültek, szeretnénk folytatni ezt a sorozatot. Igyekeztünk olyan 

programokat találni, amelyek minimális költséggel és kevés fáradsággal megoldhatók.  

Várjuk ötleteiteket, javaslataitokat e-mailben, akár telefonon vagy levélben is.  

E-mail címünk: info.myasthenia@gmail.com 
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GAZDA DIA ÉS LELKES ZOLTÁN BESZÁMOLÓJA A PARLAMENTI LÁTOGATÁSRÓL 

Immáron harmadik alkalommal találkozhattunk 

egymással, hogy ne kizárólag csak az internetes 

kapcsolat legyen közöttünk, ismerjük meg 

egymást személyesen is. Úgy érzem ezekre 

kifejezetten vágyunk. Természetesen a földrajzi 

távolság, az erőnléti állapot, a családi és egyéb 

elfoglaltság akadályt jelenthet, de örömmel 

tapasztaltam több esetben is, hogy bizony az 

ország távoli részéből is kedvük van a 

sorstársaknak ellátogatni a fővárosba. Különösen 

akkor, ha valamilyen kulturális programmal 

színesítjük az összejöveteleinket. Az első két 

alkalommal inkább a személyes ismerkedés volt a 

cél, jó hangulatú beszélgetésekkel, de tegnap már 

Gazda Dia jóvoltából egy ingyenes parlamenti 

„túrán” vehettünk részt. Az időjárás is nagyon 

kegyes volt hozzánk, kellemes kora őszi időt 

adott. A Parlament mint mindig most is 

lenyűgöző, az építők mesterségbeli tudása mellett 

kicsit „aprónak” érezhettük magunkat, de az 

épület monumentalitása és szépsége felemelő.  

Az alkotók bizonyára ezt kívánták elérni. 

A Parlamenti sétán családtagokkal együtt 16 fő 

vett részt.  

Néhány részlet és érdekesség a Parlamentről: 

A bejáratnál kaptunk egy fülhallgatót, amivel 

jobban hallhattuk az idegenvezető előadását, a 

hölgy nagyon kedves és segítőkész volt. 

Megnéztük a főlépcsőt, ahol készítettünk egy 

csoportképet is, innen átmentünk a 

kupolacsarnokba, ahol körben 16 magyar király 

szobra látható. Itt találhatóak a koronaékszerek, 

amit folyamatos őrség vigyáz. 
 

Az Országház elrendezése teljesen szimmetrikus, 

az épület ugyanis kétkamarás országgyűlés 

számára készült 1896-ban. Az északi szárnyban a 

felsőház, a déli szárnyban az alsóház ülésterme 

kapott helyet. A két ülésterem tükörképe 

egymásnak. A parlamenti ülésekre ma az alsóházi 

termet használják. Érdekesség, hogy az alsóházi 

társalgóban a padlószőnyeg piros, a felsőháziban 

viszont kék, lévén a felsőház tagjai 

hagyományosan nemesek voltak, akikről azt 

tartották, hogy kék a vérük. Érdekesség még, a 

folyosókon elhelyezett számozott szivartartók, 

ahol a képviselők a  szivarjaikat hagyták, addig, 

amíg bementek az ülésterembe szavazni. Ma már 

az egész épületben tilos dohányozni, a képviselők 

a 10-es belső udvarban dohányozhatnak.  

Az épületben központi fűtés van, egy külön épület 

az egyik utcában, az  maga a kazánház, onnan jön 

át a meleg levegő. A hűtést is megoldották már  

az 1880-as években, jégtömbökből származó 

hideg levegőt pumpáltak be a termekbe.  

A ház alagsorában található a 2014-ben megnyitott 

modern látogató-központ a parlament makettjével 

és rengeteg fényképpel, vetített videókkal, 

amelyek bemutatják a ház történetét és apró 

részleteit. 

Örülök, hogy egész sokan el tudtak jönni, nagyon 

jó volt találkozni a sorstársakkal.  

A visszajelzésekből tudom, hogy mindenkinek 

nagyon tetszett. 

Kellemes ebéd és beszélgetés után – szerencsére, 

mivel a távolságok csekélyek voltak a helyszínek 

között – egy rövid séta után sorstársunk és 

barátunk, Tegze Judit festőművész kiállítására is 

odaértünk, melynek megrendezése épp a lehető 

legjobbkor jött. Abból az apropóból is, hogy a 

myasthenia nem „tudja” minden esetben 

megakadályozni az életünket, hanem épp, ha 

megfelelően rendben tartjuk, bizony jó irányba 

fordíthatjuk hajónk vitorláját, és nagy alkotó 

kedvet eredményez. Judit elmondta, hogy bizony 

nem könnyű a tájképek festéséhez a festő 

kellékeket a dombtetőre felvinni. Sajnos időnk 

szűkössége miatt indulnunk kellett hazafelé, még 

egy kellemes teázás jól esett volna nekem a 

galériában, hogy a valóban tökéletes napra az 

arany korona felkerüljön. 

További terveinken szerepel újabb baráti 

találkozások megszervezése, adott kulturális 

esemény köré építve. 

Köszönjük Lelkes Zolinak a szervezést. 
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Tagdíj 

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

fizetése kötelező. 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 

 

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: 06-42/453-010 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@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 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 – 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. 

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

Kellemes Karácsonyt,  

boldog Újévet és  

főként jó egészséget  

kívánunk!  

http://www.myasthenia.hu/
mailto:telek.kriszti@gmail.com
mailto:lelkes.zoltan@gmail.com

