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Petőfi szerint az ősz az egyik legszebb évszak, 
de ha az október végi, novemberi borongós – 
ködös napokra gondolunk, akkor lehet, hogy 
nem is olyan szép az ősz, ahogy a költő mondja.
A szomorú, késő őszi időjárás sok egészséges 
embert is a „méla-búba” képes kergetni. Ez a 
„méla bú” igen káros egy olyan emberre, aki 
hosszantartó, idült betegséggel küszködik. Őt 
ez a szomorú hangulat jobban le tudja hangol-
ni, közömbössé, apatikussá teheti és ezek gyak-
ran kihatnak az orvossal, onkológussal, egész-
ségüggyel való együttműködésre, elősegítik a 
reménytelenség, a pesszimizmus kialakulását, 
gyengíthetik az érintett aktív részvételét önma-
ga gyógyításában.
Ezért érdemes az idült betegséggel együtt élők-
nek felkészülni arra, hogy kivédjék a borongós 
késő ősz lelombozó hatását. Fel kell készül-
ni arra, hogy az őszi borongós időt gondok 

nélkül átvészeljék és tudatosítani kell minden  
betegben, hogy az őszi hangulat csak átmene-
ti, törvényszerű, de nem végleges, hiszen, mint 
ahogy a költő írta:

„…És valóban ősszel a föld
Csak elalszik, nem hal meg;…
…Majd felöltözik, ha virrad
Reggele, a kikelet.”

Szeressük a szép lombhullató őszt, de ne en-
gedjük, hogy a borongós, késő őszi napok elve-
gyék tőlünk az életkedvet, a reményt.

Prof. dr. Simon Tamás
Magyar Rákellenes Liga elnöke

Őszi gondok 
– őszi gondolatok
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Kustra Ferenc: 
Gyönyörű az ősz!

Kinézek az ablakon, gyönyörű az ősz, 
Megyek udvarra, látom, jó idő elidőz. 
Felhő az égen? Egy sem száll fenn a magasban, 
Csak a nap süt hétágra, élvezem magamban. 

Mai napon is szép vénasszonyok nyara van, 
Férfiként is örülök neki, mert amolyan 
Kellemes nyárutó, amit jól átélek, 
Levetem ingem is, így jobban átérzek. 

Ma talán nincs is ború csak igazi derű, 
Lelkemet ez úgy áthatja, mint a hegedű 
Szereplését a szép, nagy gálán... szépen szól 
Hallom hangját, biztat... mesél boldogságról. 

Nagyszerű nap! A kutyáknak is nagyon tetszik, 
Süttetik hasukat, rájuk... béke telepszik. 
Sok szép, még zöld növényt látok és békés 
kutyákat, 
Idilli az egész, szeretem az ilyen mákat. 

Látok bogarakat, csak úgy... merre futnak? 
Húzzák maguk után a nagy potrohukat. 
Lilaakác terpeszkedik, már várja telet, 
Ha volna szél, susogná: lesz még itt kikelet. 

Nekem most csak e gyönyörű nap a fontos, 
Lelkemet frissíti, mi oly dimbes-dombos. 
Most béke uralkodik lelkem zugaiban... 
Óh, napsütés add még... ne csak az álmaimban!
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„Ha annyira szerencsések vagyunk ...„

A Kiadó és a Magyar Rákellenes Liga 
a hirdetések és a PR cikkek tartalmáért nem 

vállal semminemű felelősséget!
A kiadvánnyal kapcsolatos véleményüket, 
témajavaslataikat a kiadó címére várjuk!

A RákVolt magazin cikkeit megtalálhatják 
a www.daganatok.hu weboldalon is.

Az ingyenes újság a szerkesztőség 1038 Budapest, 
Tündérliget u. 3/III. levélcímére küldött, súlykorlát 
nélküli, felbélyegzett (C5) válaszborítékkal postán is 
megrendelhető.
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Hogyan lett Önből onkopszichológus? Pontosan 
mivel foglalkozik ez a tudományág?
Az onkopszichológusok nem onkológus, hanem 
pszichológus végzettségű szakemberek. A daga-
natos betegek lelki problémáival, stressz- és krí-
zishelyzeteivel foglalkoznak, és sokszor nem csak 
a beteggel, hanem a hozzátartozókkal, a szűkebb 
vagy a tágabb családdal is. Az onkopszichológia 
egyébként egy eléggé újkeletű tudományterület, 
megalapítása egy amerikai orvosnő, Jimmie Hol-
land nevéhez köthető a 1970-es években. A rák-
betegség lelki oldalával foglalkozó kutatásokban 
két fő megközelítési módot, a pszichobiológiai és 
a pszichoszociális aspektust lehet elkülöníteni. A 
pszichobiológiai irányzat azt vizsgálja, hogy mi-
lyen lelki tényezők vezethettek a rákbetegség ki-
alakulásához, vagyis hogy milyen traumák, veszte-
ségek érték a személyt, milyen érzelmi történések 
zajlottak benne a rák kialakulását megelőzően. A 
pszichoszociális kutatások ezzel szemben azt vizs-
gálják, hogy a betegség megjelenése milyen lelki, 
egzisztenciális és szociális terheket ró a betegre. 
Az elmúlt negyven évben azok a problémák álltak 
a fő fókuszban, amelyek a daganatos betegség je-
lenlétéhez köthetők.
Az én esetemben nem egy tudatos döntés eredmé-
nye volt, hogy rákbetegekkel kezdtem foglalkozni. 
Egyszerű pszichológusként dolgoztam, és egyre 
több daganatos beteg keresett meg. Később olyan 
civil szervezetekhez kerültem, ahol már kifeje-

zetten rákbetegekkel foglalkoztak, ezután pedig 
a Varázsvölgy Holisztikus Gyógyító Központban 
kezdtem tevékenykedni. Ez volt az első olyan in-
tézmény Magyarországon, ahol a rákbetegekre 

„teljes egészként” tekintettek, tehát nemcsak a fizi-
kai, élettani folyamataikra, hanem a lelki és szoci-
ális problémáikra is odafigyeltek. Az igazi nagy ki-
hívás aztán a kórházi munka lett, a László Kórház 
onkológiai osztályán. Ebben az időszakban alakult 
a Magyar Pszichoonkológiai Társaság, az elmúlt 
5-6 évben pedig megalakítottuk a Tűzmadár Házat, 
amelynek célja a rákbetegek komplex pszichoszo-

Az érzelmek megfelelő kezelését kell 
megtanulni

– beszélgetés Rohánszky Magda onkopszichológussal

A budapesti László Kórházban működő Tűzmadár Ház hiánypótló szerepet tölt be a daganatos betegek 
kezelésében. Itt ugyanis komplex pszichoszociális ellátást biztosítanak a betegeknek, szemben a többi 
onkológiai intézménnyel, ahol a lelki és szociális segítségnyújtás bizonyos elemei érhetők inkább csak 
el. A Tűzmadár Házban csoportos pszichológiai és közösségi tréningek, stresszkezelő tanfolyam, onko-
lógiai fizikoterápia is zajlik, emellett egyéni pszichológiai és dietetikai konzultációra is lehetőség van. 
Dr. Rohánszky Magda onkopszichológussal, a Tűzmadár Ház vezetőjével beszélgettünk.
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ciális támogatása. A Tűzmadár Ház az onkológiai 
szakirodalomban már igazolt, tudományos tények 
alapján kezdte meg működését. Sikerült ugyanis 
kimutatni, hogy a túlélési idő összefügg a rákbe-
tegek depressziószintjével, szoros kapcsolat van a 
betegek pszichés állapota és a daganatok növeke-
dési üteme között, a fokozott fizikai aktivitás pedig 
csökkenti a rákspecifikus halálozást. (A Tűzmadár 
Ház tevékenységéről a Daganatok.hu videós ösz-
szeállításában olvashatnak bővebben, a következő 
címen: Tűzmadár Ház: mintaprogram a rákbetegek 
hatékonyabb gyógyulásáért).
Mi a magyarázata annak, hogy bizonyos emberek-
nél a nehéz körülmények és a lelki megpróbáltatá-
sok ellenére sem alakul ki daganatos betegség, míg 
másoknál éppen a lelki folyamatoknak tulajdoníta-
nak meghatározó szerepet a rák kialakulásában?
Érdekes és fontos kérdés, hogy mi az, amitől az 
egyik ember a nehéz körülmények ellenére sem be-
tegszik meg, és mi az, amitől másvalaki igen. Ter-
mészetesen ott vannak a genetikai faktorok és az 
életmódbeli tényezők, amelyeket most figyelmen 
kívül hagynék. Kifejezetten a lelki folyamatokra 
koncentrálva, a következőt tudom mondani: a rák 
megjelenését elsősorban olyan érzelmi és mentális 
működésformák segíthetik elő, amikor a személy 
hosszú időn keresztül nem fejezi ki az érzelmeit, 
saját igényeit pedig erősen háttérbe szorítja. Ko-
moly gondot jelenthet, ha kizárólag külső igények-
nek és mások elvárásainak próbálunk megfelelni. 
Az sem jó, ha valakit trauma, megrázkódtatás ér, 
de az ezzel kapcsolatos érzelmeit teljesen magá-
ba fojtja. Önmagában tehát nem egy trauma vagy 
veszteségélmény miatt lesz valaki beteg, hanem 
inkább az a döntő, hogy mit kezdünk ezekkel az 
érzelmekkel, hogyan dolgozzuk fel őket. Az érzel-
mek feldolgozásának nem megfelelő módja lehet 
az a lelki tényező, ami szerepet játszhat egy-egy 
daganatos betegség kialakulásában. 
Mit lehetne tenni annak érdekében, hogy az embe-
rek ne csak akkor ismerjék fel hibás érzelmi mű-
ködésüket, amikor már daganat alakult ki náluk? 

Többen csak a Tűzmadár Házban jönnek rá, hogy 
mit kellett volna máshogyan csinálniuk, de ekkorra 
már megbetegedtek.
Szerencsére nagyon sok olyan program működik, 
amelybe egészséges embereket vonnak be azzal a 
céllal, hogy javítsák érzelmi működésüket, prob-
lémamegoldó, stresszkezelő képességüket. Külön 
kiemelném azokat a kommunikációs tréningeket, 
amelyekben önképviseletet, idegen szóval asszer-
tivitást tanítanak. Népszerűek továbbá a pszicho-
dráma csoportok is, amelyek nem egyéni, hanem 
csoportos formában segítik az érzelmek valódi 
megélését és feldolgozását. Az persze minden-
kinek a saját döntése kell legyen, hogy elmegy-e 
ezekre a tréningekre, csoportokba, de a lehetőségek 
ma már mindenképpen adottak az önfejlesztésre. 
Stressz- és feszültségkezelő csoportokat egyébként 
iskolákban, illetve a nagyvállalatok egy részénél 
is rendszeresen indítanak, így sokan helyben, a 
munkahelyükön belül is részt vehetnek önfejlesztő 
foglalkozásokon. 
Sajnos azonban azt is meg kell említenem, hogy 
gyakran még akkor sem vagyunk elég tudatosak, 
amikor már megjelent a betegség. Az újonnan diag-
nosztizált rákbetegek legalább felének lenne szük-
sége pszichológiai, illetve szociális támogatásra, a 
betegeknek azonban mégis csak a töredéke keresi 
ezeket a lehetőségeket. A páciensek egy részénél 
erős ellenállás tapasztalható a segítség elfogadá-
sával kapcsolatban, mondván, ők elég erősek, és 
ezt is meg tudják oldani egyedül. Magyarországon 
ezen kívül általánosságban is fejlesztésre szorul a 
pszichológiai kultúra. Főként abban kellene előre 
lépni, hogy az emberek tudják, mi az, amiben való-
ban képesek befolyásolni a saját sorsuk alakulását, 
és mi az, amin nem tudnak változtatni. A dagana-
tos betegek közül sokan elvárják, hogy gyógyítsák 
meg őket, saját magukat azonban nem tekintik ak-
tív közreműködőnek ebben a folyamatban. A több-
ségnek egyelőre nem egyértelmű az, hogy ő maga 
mit tudna tenni a saját egészsége visszaszerzése 
érdekében.

A Tűzmadár Ház elérhetőségei: Szent László Kórház 1-es pavilon; Budapest, IX. kerület, Gyáli út 5-7. 
Tömegközlekedéssel a metró Nagyvárad téri megállójától néhány perc séta. Telefonszámok: (1) 455-
8607, 455-8237, (30) 478-2958.
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- Honnan jött a film ötlete?

- Az emlőrákos nők elkötelezett segítője, dr. Tóth 
Lászlóné Lacza Zsuzsanna keresett meg először 
azzal, hogy színpadon vagy filmen hozzunk létre 
olyan alkotást, mely segíti az emlőrák megelőzé-
sét, a felvilágosító munkát ebben a tárgyban. Olyan 
erővel, hittel kérte ezt, hogy elgondolkoztam rajta, 
és bár addig ilyen témában nem forgattam filmet, 
hittem benne, hogy egyszer létrejöhet, amit elter-

vezett. Rajta keresztül ismertem meg Földi Katát, 
a Daylight vezetőjét, aki pályázott a témával egy 
ismeretterjesztőknek kiírt filmes pályázaton. Meg-
ismertem alaposan a témát, az emlőrák körüli szer-
vezetek, orvosok tevékenységét, egyedi eseteket, 
és úgy gondoltam, a két nő rendkívüli ügyszeretete 
nagyon sok mindent megérdemel, egy ismeretter-
jesztő film a legkevesebb. És ha ebben segíthetek, 
örömmel teszem.  

- Az emlőrákról viszonylag sok szó esik 
a médiában a többi ráktípushoz képest. 
Miben egyedülálló ez a film? 
- Elsősorban abban, ahogyan a két, hat-
van év körüli főszereplő a szerelem és a 
szexualitás felől közelíti meg a problé-
mát. Vagyis olyan erős társas köteléket 
ábrázolunk, amelyet bár megtépázott, 
de nem szakított el az idő. És amely kap-
csolatnak most egy mindennél erősebb 
próbát kell kiállnia. Miután azonban a 
szexuális együttlét lelki harmóniával 
is társul, ez a feladat keresztülvihető. 

Egy nem szokványos élethelyzet, 
amit meg kell oldani 

– Pozsgai Zsolt az Apolka című filmről

Min mennek keresztül azok a nők, akiknek emlőrák miatt részben vagy egészében el kell 
távolítaniuk a mellüket? Hogyan élik meg mindezt a családtagok, elsősorban a férj vagy 
az élettárs? Hogyan hat egy ilyen műtét a pár szexuális életére? Elég erős tud-e lenni két 
ember között az érzelmi kötelék, hogy mindezek után is együtt maradjanak? Erről szól az 
Apolka című film, amely olyan módon közelíti meg az emlőrák témáját, ahogy ezt eddig 
kevesen tették. A filmről - amelynek bemutatója október elején lesz - Pozsgai Zsolt író-
rendező mesélt a Rák Volt magazinnak.

Apolka



Adószám       19653417-2-43

7

Ilyen értelemben emberi katarzis tanúi vagyunk. 

- Csak a nőket, vagy párjukat, a férfiakat is meg 
kívánja-e szólítani a film?

- Miután a film egy család életének ábrázolására tö-
rekszik, természetesen szól a beteg környezetéhez 
is, sőt, nagymértékben épít rájuk. Modellt nyújtva a 
helyes viselkedéshez, a beteg családtag segítéséhez 
és elfogadásához. Hangsúlyozva, milyen erős, sok-
szor életmentő lehet a család összetartása és szere-
tete ebben a helyzetben is. Az emlődaganat ugyan 
speciális abban az értelemben, hogy nagy hatással 
lehet a párkapcsolatra, de ha belegondolunk, ez 
minden daganatos betegség esetében igaz.

Vajon egy prosztatarákon átesett férfi nem él meg 
a fentiekhez hasonló eseteket? Dehogynem. Ilyen 
értelemben tehát minden, általunk ábrázolt élet-

helyzet nem csak a központi figuráról szól, hanem 
a környezetéről is. Természetesen nincs kizárva, 
hogy egy magányos beteg esetét is feldolgozzuk 
majd, és azt, hogy mit tehet ilyen esetben a kör-
nyezet az újbóli beilleszkedésért, a betegség leküz-
déséért, a beteg segítéséért. Hiszen mindannyian 
tudjuk, hogy bár létezésünk alapvetően anyagi 
alapokon nyugszik, életfunkcióink koordinálásá-
ban mégis meghatározó szerepet játszanak a lelki 
tényezők. Ezért is vizsgáljuk ebben a kettős reláci-
óban az adott témát. 

- Hiánypótlónak tartja-e az alkotást?

- Mindenképpen, hiszen az emlőrákot olyan módon 
közelítjük meg, ahogy ezt eddig kevesen tették. Rá-
adásul nemcsak egy rövidfilmet, hanem sorozatot 
tervezünk, amelynek az Apolka című film az első 
része. Ebben próbáltuk ki, működik-e az eredeti 

A film története
Apolka egy hatvanas évei elején járó nő. Negyven éves házassága volt és van férjével, Gáborral, 
akivel hol külön élnek, hol együtt. Lánya és veje egy házban élnek vele, és megszokták, hogy 
Apolka néha eltűnik hosszabb időre, dolgozik, csavarog a világban. Egy nagytakarítás alkalmával 
azonban Apolka könyvespolcáról a földre hull egy onkológiai értesítő: „Az Ön szervezetében rá-
kos daganatot találtunk. Kérem, fáradjon be az eltávolító műtét és a kezelés részleteinek egyezteté-
se végett!” Innen indul a történet: egy nem szokványos élethelyzet, amit meg kell oldani.
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elképzelés, vagyis az, hogy egy társas emberi kap-
csolatrendszeren keresztül ábrázoljuk a betegséget 
úgy, hogy a néző a szakértői előadások mellett 
nyerjen bepillantást egy család életébe, egy speciá-
lis élethelyzet – a betegség – kapcsán. 

A filmben nagy hangsúlyt kap a család ábrázolása, 
a generációk együttélése, és az, hogy a betegség 
megjelenése milyen változásokat okoz az életük-
ben. És ami az alkotás egyik központi problémája: 
a szexualitás és az emlőrák viszonya, a daganat és 
a mell eltávolítása utáni szexuális élet, az új helyzet 
elfogadása a partner részéről. Mindehhez remek 
színészeket sikerült megnyerni: Moór Marianna a 
főszereplő, férjét Koncz Gábor alakítja. A filmbe-
li Apolka lánya Tóth Auguszta, férje Lux Ádám. 

Kitalált a történet, de jellemző az emlődaganatos 
nők helyzetére. 

Úgy gondolom, a négy színész fantasztikusan ol-
dotta meg a feladatát. Az erős színészi játék és a 
két szakértő – Kásler Miklós professzor és Riskó 
Ágnes doktornő – felvilágosító-elemző szerepe 
egymást erősítik a filmben. A sorozat további ré-
szeiben is ezt az utat kívánjuk követni. Megjelenik 
majd egy ismert ember megtörtént esete a rákbe-
tegséggel, szó lesz egy tragikus kórházi szerelem-
ről orvos és mellműtött nő között, és megannyi más 
téma is előkerül majd. A lényeg: egy emberi törté-
neten keresztül közelíteni a problémához, színészi 
játék segítségével.

Emlőrák-megelőzés: 
tudatosabbá vált-e a társadalom az utóbbi években?

Történt-e lényeges előrelépés az utóbbi években az emlőrák megelőzését tekintve? „Lényeges 
változás nincs, a megelőzés terén még nagyon sok tennivaló lenne. Az onkológiai terápiák ha-
tékonyságában viszont jelentős javulás történt. Ez a magyarázata annak, hogy a magyarországi 
rákhalálozás az emlőrák esetében, nemzetközi összevetésben egészen elfogadható helyen áll. 
Egészen pontosan az európai középmezőnyben foglalunk helyet, szemben néhány más ráktípus-
sal, ahol rosszabb a helyzet” – mondta Kásler Miklós professzor, az Apolka című film szakmai 
tanácsadója, az Országos Onkológiai Intézet főigazgatója. 
Az emlőrák megelőzésének egyetlen valóban hatékony módja a mammográfiás szűrés, a vizsgá-
laton való részvételi arány azonban csak mintegy 40 százalék körüli a 45-65 éves nők körében. 
„A részvételi arány növelésére egyetlen lehetőségünk van csak, ez pedig hogy minden nővel 
megértessük, mennyire fontos ez. Minden adódó lehetőséget ki kell használni az ismeretter-
jesztésre, és főleg azokat a csatornákat, amelyeken keresztül a legtöbb emberhez lehet eljuttatni 
egy-egy fontos üzenetet. Ezért szerencsés, hogy az Apolka az M1-en lesz bemutatva, hiszen az 
internet mellett a legtöbben a tévéből tájékozódnak. A tapasztalat egyébként azt mutatja, hogy a 
kisebbb vidéki városokban, illetve a falvakban magasabb a mammográfiás szűrések részvételi 
aránya, mint a nagyvárosokban. Ez főként azokra a településekre igaz, ahol a polgármesterek, 
az orvosok, a gyógyszerészek, illetve a lelkipásztorok is népszerűsítik a szűréseket, és beszélget-
nek a hölgyekkel az emlőrák megelőzésének fontosságáról” – mondta Kásler professzor, aki 
természetesen örömmel vállalta, hogy a film onkológus tanácsadója legyen. 
„A forgatókönyv alapján egy nagyon érdekes történetről van szó. Mivel minden lehetőséget 
próbálok megragadni, hogy felhívjam a figyelmet a rákmegelőzés fontosságára, így ennek a 
felkérésnek is szívesen tettem eleget” – mondta a professzor.
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A könyv ára: 2500 Ft + postaköltség

Dr. Jean-Lionel Bagot 

A homeopátia alkalmazása 
a rákos megbetegedések 
támogató kezelésében

A könyv megrendelhető a CEDH-irodától
Cím: CEDH Hungária Kft., 1111 Budapest, Bartók Béla út 28.

Telefon: (06 1) 209 5782   •   fax: (06 1) 209 1793   •   e-mail: info@cedh.hu
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Hogyan csatlakozhat a HER2 Klubhoz?
Személyesen: 

a Magyar Rákellenes Liga irodájában (1123 Budapest, Ráth György utca 6.) 
hétköznap 8.30 és 15.00 óra között. 

Telefonon: 0680-505-675, 061-438-0814

Emailben: info@daylightmedia.hu

Hogyan tudhat meg többet HER2-ről?
www.her2.hu

www.rakliga.hu



Az emlőrák megelőzéséről sokan és sokat beszél-
nek, de olyan film még nem készült, amely az 
emberi kapcsolatok rendszerében mutatná meg, 
milyen hatása van a betegségnek. Az Apolka című 
film ötlete dr. Tóthné Lacza Zsuzsannától, az Anita 
Hungária Kft. ügyvezető igazgatójától származik, 
aki immár huszonkét éve foglalkozik olyan höl-
gyekkel, akik emlőműtéten estek át. A szakembert 
arról kérdeztük, hogy miért érzi fontosnak a film 
újszerű megközelítését, és miben segíthet az, ha 
valaki színpadra mer állni azt követően is, hogy 
érintett volt a betegségben.

„Nemcsak hogy támogatjuk a filmet, de egyenesen 
a saját „gyerekemnek” érzem. Évek óta nagy ál-
mom volt, hogy létrejöhessen ez az alkotás. Balett 
formájában már korábban is színpadra állítottunk 
egy előadást, amely az emlőrák műtét utáni élettel 
foglalkozik, de olyan film, mint az Apolka, még 
nem készült itthon. Azt szerettem volna, ha a film 
nemcsak a rákbetegség súlyosan drámai oldalát je-
leníti meg – gondolok itt például arra a tévhitre, 
hogy a rák egyenlő a halállal –, hanem ennél jóval 
teljesebb, valóságosabb képet nyújt a betegségről. 
Vagyis, hogy egy ilyen probléma – a mellműtét – 
bármelyikünket érintheti, ez pedig kihat az egész 
családra. Az emlőrák tehát korántsem csak a beteg 
nőket érinti” – mondta a film megszületésének kö-
rülményeiről dr. Tóthné Lacza Zsuzsanna, az Anita 
Hungária Kft. ügyvezető igazgatója.
„Hosszú évek óta dédelgettem magamban ennek 
a filmnek az ötletét, és rendkívül boldog vagyok, 
hogy mindez végre meg is valósulhatott. Egy is-
meretterjesztő filmekre kiírt pályázat támogatását 
sikerült elnyernünk, amiben – szakmai segítségé-
vel és emberi hozzáállásával – nagyon nagy sze-
repe volt Földi Katalinnak, a film producerének. 
Pozsgai Zsolt forgatókönyvírót ugyancsak szeret-
ném kiemelni, hiszen ő volt az, aki azonnal látott 
fantáziát az ötletemben, és azonnal mellém állt. 
Kásler Miklós professzor és Riskó Ágnes doktornő 
a több évtizedes szakmai tapasztalatukkal segítet-
tek: mindkettőjükkel régóta szoros kapcsolatban 
vagyok, és mindkettőjük nagyon jól ismeri a mell-
rákkal összefüggő problémákat. A film főszereplő-
je, Moór Marianna – aki korábban maga is átesett a 
betegségen – ugyancsak hosszú ideje segíti a mun-
kánkat” – mondta dr. Tóthné.

Nőnek érezni magunkat azután is, 
hogy átestünk a műtéten

– beszélgetés dr. Tóthné Lacza Zsuzsannával
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„Nagyon nagy szükség van rá, hogy az emlőrák 
megelőzése ne csak egy sima szlogen formájában 
jusson el az emberekhez. Nagyon sokan foglalkoz-
nak azzal, hogy miként lehet megelőzni a betegsé-
get, de helyet kell biztosítanunk azoknak a nőknek 
is, akikkel a baj már megtörtént, de bátran felvál-
lalják állapotukat. Több mint húsz éve dolgozom 
emlőrák műtéten átesett nők körében, így igazán 
közelről ismerem a problémáikat. Az első olyan 
divatbemutatót, amin emlőrák műtéten átesett nők 
szerepeltek, huszonkét éve rendeztük meg. Akko-
riban még egyáltalán nem volt téma az emlőrák. 
A legfontosabb üzenet, hogy ezek a nők nemcsak 
hogy túlélték az emlőrákot, hanem ugyanolyan nők 
maradtak, mint azelőtt! A nőiesség ugyanis nem-
csak a mellet jelenti, bármennyire is ezt hangsú-
lyozza a jelenlegi társadalom. A nőiség, nőiesség 
ennél sokkal összetettebb” - mondta dr. Tóthné. 
„Ezek a nők hétköznapi hősök. Az Apolka bemu-
tatóját követően ismét lesz divatbemutatónk. A di-
vatbemutató létrejöttét neves divattervezők segítik, 

akik azt vállalták, hogy a hölgyek az ő ruháikban 
léphessenek fel a bemutatón. 
Az Anita Hungária üzletében egy speciális rehabi-
litációs program is folyik. Oktatásokat tartunk kö-
zösen a modellekkel a helyes melltartó és protézis 
választásról, de ami talán a legfontosabb, hogy aki 
először jön be hozzánk a műtéte után, nálunk olya-
nokkal találkozhat, akik saját tapasztalataikkal és 
tanácsaikkal tudják segíteni a műtéten frissen át-
esett hölgyeket. 
A szakemberek, orvosok, pszichológusok gyó-
gyító munkája a legfontosabb. A rehabilitációban  
azonban a sorstársak együttérző segítsége is nél-
külözhetetlen. A rég műtött betegek tapasztalatai 
valóban hitelesek, és jövőképet adnak azoknak, 
akik csak pár hete, hónapja estek át a műtéten” – 
hangsúlyozta dr. Tóthné.

Az önbizalom boltja
A film elkészültét anyagilag is támogató Anita Hungária Kft. célja a kezdetektől az volt, hogy 
a nők önbizalmát is erősítse. Nemcsak egy egyszerű ruhaboltról van tehát szó, ahol külső 
szilikon mellprotéziseket, speciális melltartókat vagy protézistartó fürdőruhákat lehet vásárol-
ni. Az üzlet dolgozói – a megfelelő ruhadarabok és segédeszközök kiválasztásán kívül – abban 
is segítenek mindenkinek, hogy az emlőrákban érintett hölgyek minél hamarabb visszatalál-
hassanak régi életvezetésükhöz. Mellműtét után is van élet: a nőiességet nem kizárólag a mell 
határozza meg, egy mellműtét után is nők, anyák maradunk… Az Anita Hungária ennek a 
gondolatmenetnek a szellemében már 1991-ben megrendezte az első olyan divatbemutatót, 
ahol emlőrák műtéten átesett nők szerepelhettek. Ahhoz persze nagy bátorság kell, hogy va-
laki – például egy speciális fürdőruhában – ki merjen lépni a színpadra, viszont ha megteszi, 
az nagyon jó hatással van az önbizalmára is. És ez nemcsak a színpadra lépő hölgy számára 
hozhat pozitív változásokat, hanem azoknak is, akik a széksorokban ülve nézői az előadásnak, 
akik erőt, bátorságot tudnak belőle meríteni életük újrakezdéséhez egy emlőműtétet követően.
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Nógrád megyében elsőként, az országban 31-ként, 
2009. február 23-án megalakult a Magyar Rákel-
lenes Liga Salgótarjáni Alapszervezete 32 alapító 
taggal. Ma már 150-en vagyunk, akik között egész-
ségesek, betegek, egészségügyi dolgozók és civil 
önkéntesek vannak.
Jómagam érintettként megtapasztaltam, hogy mi-
lyen nagy szükség van a hiteles információra, a 
segítő szóra és kézre a diagnózis, a terápia és az 
utókezelés folyamán is, ezért tartottam szükséges-
nek a közösség létrehozását. 
Munkánkban a hangsúlyt a megelőzésre, az ön-
vizsgálatra és a klinikai szűrésekre való ösztön-
zésre, a korai felismerés jelentőségére helyezzük.  
Fontosnak érezzük tudatosítani az emberekben, 
hogy minden harmadik lehetséges rákbetegség 
megelőzhető egyszerű, mindennapos egészségma-
gatartási szabályok ismeretével és betartásával. Élő 
példákon mutatjuk be, hogy nem vagyunk teljesen 
tehetetlenek a rákkal szemben, van kiút a tünet-
mentesség eléréséhez.
Havonta szervezünk előadásokat, bemutatókat 
a tudomány és terápia legújabb lehetőségeiről, 
illetve orvos-beteg találkozókkal lehetőséget te-
remtünk az egyéni kérdésfelvetésekre, amelyekre 
rendelési időkben az egészségügyi szakszemélyzet 
nagy leterheltsége miatt nincs lehetőség.
Az utóbbi évtizedben az orvos-beteg kapcsolat 
megváltozott. A jól informált, a betegségéről sokat 
tudó beteg jobban gyógyul, mert olyan informáci-
ókhoz juthat, amelyek segítenek neki abban, hogy 
szembe tudjon nézni betegségével. Ezt felismerve 
2011 áprilisa óta a Szent Lázár Megyei Kórház 
onkológiai osztályán információs/segítő szolgála-
tot működtetünk hetente kétszer, ahol munkánkat 
pszichológus és dietetikus is segíti. Étkezési-élet-
módbeli tanácsokkal látjuk el a hozzánk forduló-

kat, ingyenes kiadványokat juttatunk nekik a be-
tegségükkel kapcsolatban. Az osztályon fekvő és 
a kezelésre, vizsgálatra várakozó betegekkel ön-
kénteseink igényeik szerint elbeszélgetnek, ezzel 
is oldva a várakozással és a kezeléssel esetlegesen 
járó kellemetlenséget.  
Hetente tartunk testi-lelki kondicionáló Meridián 
3-1-2 tornát szakavatott önkénteseink irányítá-
sával, melyet gyógytornász tagunk által vezetett 
nyak-váll tornával egészítünk ki.
Az egészséges életmódra való tudatformálást az 
iskolákban végzett felvilágosító munkára is kiter-
jesztjük pályázatok, vetélkedők előadások szerve-
zésével, ahol a fiatalokat mindig kérjük, hogy az 
ott hallottakat, tapasztaltakat adják tovább a csa-
ládjukban, baráti körükben.
A Nógrád Megyei Kormányhivatal Népegészség-
ügyi Szakigazgatási Szervével együtt működünk 
az Egészséges Nemzetért Népegészségügyi prog-
ramban. 
Rendezvényeink nyitottak, a tagfelvétel folyama-
tos.

Kreicsi Mária 
alapszervezeti elnök 

Bemutatkozik 
a Magyar Rákellenes Liga 

Salgótarjáni Alapszervezete
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A daganatos betegségek kezelésében több közis-
mert eljárás szerepel: a kemoterápia, sugárterápia 
és a különböző sebészi eljárások, amelyek ma már 
többé-kevésbé a laikus emberek számára is ismer-
tek. Az utóbbi években egyre inkább teret hódíta-
nak az egyéb, ezektől eltérő hatásmechanizmusú 
kezelések, melyeket célzott terápiáknak vagy bi-
ológiai válaszmódosító szereknek nevezünk. Ezek 
közül is kiemelkedő fontosságúak a célzott bioló-
giai gyógyszerek, melyeket biotechnológiai úton 
állítunk elő, nem a hagyományos gyógyszereknél 
jól ismert vegyi úton. Ahogyan egyre ismertebbé 
vált a kutatások eredményeképpen az egészséges és 
daganatos sejt belső szerkezete, eltérő viselkedése, 
egyre több olyan gyógyszert sikerült megalkotni, 
amely célzottan egy bizonyos káros sejtműködés 
ellen hat. Az egyik első és manapság is egyik leg-
sikeresebb új, célzott eljárás a HER2 pozitív em-
lődaganatok kezelésében a HER2 receptor ellenes 
monoklonális antitest volt, amely forradalmasította 
az emlődaganatos betegek gyógyítását. Mivel nem 
kemoterápia, kevesebb káros mellékhatás lép fel, 
így például sem hajhullás, sem vérképromlás nem 

várható. Elmarad az émelygés, ezért a betegek éle-
te könnyebbé válik, a dolgok visszazökkenhetnek 
a normális kerékvágásba. A kezelés a műtétet, a 
kemoterápiát és a sugárkezelést követően általában 
egy évig tart, háromhetes infúziókból áll, így köny-
nyebb visszatérni a munka világába. 

A biológiai gyógyszerek a személyre szabott gyó-
gyítás jó példái, melynek lényege „a megfelelő te-
rápiát a megfelelő betegnek a megfelelő időben”. 
A személyre szabott gyógyszerek olyanok, me-
lyekről diagnosztikus eszközökkel meg tudják elő-
re mondani, mely páciensek számára lesz előnyös, 
mely betegek számára semleges vagy egyenesen 
hátrányos azok alkalmazása. Ezek a gyógyszerek 
a tünetek helyett magát a betegség okát veszik cél-
ba, így eredményesebb, hatékonyabb, kevesebb 
mellékhatással járó terápiaként alkalmazhatóak. 
A személyre szabott gyógyszerek alkalmazása 
emellett az egészségügyi finanszírozók számára is 
előnyösebb, hiszen költséghatékonyabb és bizton-
ságosabb, mint a hagyományos gyógyszerek, mi-
vel ki tudja választani, kik azok a betegek, akiknél 
igazán hat. 
Az utóbbi időben megjelentek az úgynevezett 
biohasonló készítmények, melyek a  biológiai 
gyógyszerek követő készítményeinek tekinthetők. 
Ugyancsak biotechnológiai úton állítják elő őket, 
ám minőségben, biztonságban és hatásosságban 
csak hasonlóak az eredeti, már engedélyezett bi-
ológiai gyógyszerhez képest. Ennek oka, hogy a 
biológiai gyógyszereknél a termék lényege maga 
az eljárás, ezért a biohasonló gyógyszereknél a 
legkisebb eltérés a gyártási folyamatban a beteg 
számára jelentősen megváltoztatja a készítmény 
hatásosságát és biztonságosságát. A hirtelen készít-
ményváltás – különösen egy hosszú távú kezelés 
során, mint például a daganatterápiában – több 
veszélyt rejt, mint a kémiai gyógyszerek esetében. 
A biohasonló gyógyszerek és az eredeti készítmé-
nyek indokolatlan cserélgetése ugyanazon beteg 
esetében elsősorban azért nem ajánlott, mert e sze-
rek fehérjetermészetüknél fogva váratlan immun-
reakciókat idézhetnek elő, ami ronthatja a terápia 
hatásosságát. 
Éppen ezért a biológiai és biohasonló gyógysze-
rek egymással nem helyettesíthetők. 

BIOHASONLÓ
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A non-verbális eszközök nem helyettesítik a verbá-
lis kommunikációt, de segítségükkel  magabiztos, 
nyugodt légkör alakítható ki, melyben könnyebb 
elmondani a konkrét problémákat, feltenni a fel-
merült kérdéseket, egyenrangú félként részt venni 
a konzultáción, elfogadni az orvost és elfogadtatni 
a saját személyiséget. Ha a beteg a megfelelő non-
verbális eszközöket alkalmazza,  elérheti, hogy az 
orvos a beteg számára kívánatosabb kommunikációs 
stílust folytasson.
A non-verbális eszközök kontrollálása és tudatos al-
kalmazása elsajátítható, kis gyakorlással készséggé 
fejleszthető. Gyakorolni lehet egyszerűbb, jobban 
ismert mindennapi helyzetekben, családtagok, bará-
tok segítségével, majd mikor már biztosan kezelhe-
tők az új készségek, „éles” helyzetben is bevethetők.  
A verbális csatorna jellemzői: szavakkal kifejezett, 
elmondott, leírt. A non-verbális csatorna jellemzői: 
szavakon túli, de azokkal párhuzamosan halad, erő-
síti vagy gyengíti a verbális kommunikációt. Kom-
munikációs vizsgálatok kimutatásai szerint a folya-
matok 50-70%-a non-verbális szinten zajlik.
A non-verbális kommunikáció funkciói:
• A társas helyzetek kezelése: a kommunikációs 
partner felé küldött folyamatos jelzések, megköny-
nyítik a folyamat lezajlását, segítik és támogatják a 
felek megértését.
• Az Én bemutatása: minden helyzetben fontos, 
hogy a személy önbecsülése és énképe hogyan nyil-
vánul meg. Az új partnerben ki kell alakítani, a régi-
ben fenn kell tartani a kialakított képet.
• Érzelmi állapotok kommunikációja: az érzelmek 
kimutatása, a nyílt érzelmi megnyilvánulások erő-
sen kultúrafüggőek, specializáltak.
• Az attitűdök kommunkációja: beállítódások jelzé-
se.

• Csatornavezérlés: a kommunikációs helyzetben a 
szerepek módosítása, például ki beszéljen, mennyi 
ideig, ki legyen következő megszólaló.
A non-verbális csatorna elemei Buda Béla felosztása 
alapján:
1. mimika,
2. tekintet,
3. vokális kommunikáció: hangnem, hanghordozás, 
hangszín
4. akciós kommunikáció: gesztusok, testtartás, tér-
köz
5. kommunikációs szignálok.
Mimikai kommunikáció: érzelmek kifejezése az ar-
con, elsősorban a szem és a száj körüli finom moz-
gások. A kapcsolat során az egyetértést, az elutasí-
tást, elzárkózást is kifejezhetik. Mosoly: egyetértés, 
összeszorított száj: elutasítás.
Tekintet: a mimikai kommunikáció fontos része. 
A tekintet iránya, tartása, ideje mind üzenetet hor-
doz. Szabályozó szerepe van, ez a kommunikációs 
folyamatokat leginkább befolyásoló jelzés. Például 
a tekintet segítségével szabályozható, mikor, melyik 
fél szólaljon meg. Visszajelzést ad a befogadóról, a 
megértésről, a témához és/vagy a másik személyhez 
való viszonyulásról. Gyakoribb rátekintés, nyílt, 
egyenes tekintet üzenete: egyetértés, pozitív hozzá-
állás a helyzethez és a partnerhez.
Vokális kommunikáció: hanghordozás, hangnem, 
hangszín, a hangsúly elhelyezése, tartása, dallam-
változás, beszédszünetek hossza és helye. Érzel-
met, viszonyulást fejeznek ki.  A magabiztos, ol-
dott személyiség hangszíne telt, csengő, dallamos.  
A mély hangok őszintébben szólnak. A magas   tó-
nus (fejhang) hamisnak tűnhet, az izgatottság, düh 
jele lehet. Közepes hangfekvés a hétköznapi beszél-
getések esetében a leggyakoribb. Fontos a tiszta, 

Orvos-beteg kommunikáció
A non-verbális csatorna
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érthető artikuláció kialakítása, ez viszonylag egysze-
rű otthoni gyakorlással elsajátítható: hangfelvételek 
készítése bármilyen, erre alkalmas eszközzel, majd 
visszahallgatáskor figyelni, és az esetleges hibákat 
javitani a következő felvétel készítésekor. Elsőre 
mindenki kicsit idegennek hallja a saját hangját, de 
ez az érzés elmúlik. Ha már kellőképpen kialakított 
ez a technika, stresszhelyzetben, feszült állapotban 
tudatosan is alkalmazható, hiszen a nyugodt, egyen-
letes, jól érthető beszéd nemcsak a hallgatót, hanem a 
beszélőt is megnyugtatja, magabiztossá, határozottá 
teszi.
Gesztusok: fej, kezek, karok mozgása. Sok köztük 
a társadalmilag meghatározott, tudatos. Egy részük 
szabályozza a kommunikációs folyamatokat, fej-és 
kézmozdulatokkal fejezhető ki a folyamat folytatása, 
gyorsítása, megszakítása. A kezek akaratlan mozgása 
gyakran a zavar, szorongás megbízható jelzője. Kéz-
fogás: a legfontosabb jelzés, a bemutatkozás során 
a legnyilvánvalóbb én-prezentációs forma, három 
alapmagatartást tükröz:

1. uralkodás: lefelé fordított tenyér,
2. behódolás: felfelé fordított tenyér,
3. egyenlőség: függőleges tenyérhelyzet.

Kellemetlen érzetet kelt a partnerben az ujjhegyek 
nyújtása, a petyhüdt, ernyedt kéztartás („döglött 
hal”). Sok nő tartja elegánsnak, nőiesnek ezeket a 
formákat, de a valóságban nem lehet pozítiv hatást 
elérni velük, alkalmazásuk inkább kerülendő. Fontos: 
nyilván befolyásolja a kézfogás milyenségét, ha pél-
dául a beteg kezével van probléma, vagy ha valaki a 
szakmája miatt fokozottan aggódik a keze épségéért, 
például egy sebészorvos, aki nem veszi örömmel, ha 
határozottan megragadják és szorongatják  a kezét.
Testtartás: a test mozgása, helyzete, tartása, adott 
szituációban alkalmazott elhelyezkedés, pózok, a 
test beszéd közbeni mozgása, változásai, a partner 
felé fordulás. Sem a teljes ellazulás, sem a görcsös 
bezárkózás nem ajánlott, a leghatásosabb a kényel-
mes, összeszedett elhelyezkedés. Ehhez fix pontokat 
kell keresni: hátat a szék támlájának vetni, talpakat a 
talajnak fektetni, karokat a szék karfájára helyezni. 
A partner felé fordulás, testtartásának átvétele (tük-
rözés) pozitív légkört teremt, megkönnyíti az együtt-
működést.

Térköz: az egyén sajátjának tekintett területe, ame-
lyet úgy tekint, mintha testének meghosszabítása 
lenne. Amikor a beteg a konzultáció során az orvos 
közelébe megy, nem árt tudni, hogy melyik az az op-
timális távolság, amely mindketttőjük számára ideá-
lis feltételeket teremt a beszélgetéshez. Távolságok: 
• 0-45 cm: intim zóna, az érzelmileg közel állók 
számára.  Előfordul, hogy idősebb betegek, akik 
már rosszabbul hallanak, túl közel hajolnak a be-
szélőhöz, ami nem szerencsés, mert ebbe a zónába 
nem tanácsos idegeneknek belépni, a másik személy 
kellemetlennek érezheti, esetleg akár támadásnak is 
felfoghatja.
• 46-120 cm: személyes zóna, barátok, ismerősök 
léphetnek be. Abban az esetben ideális, ha a beteg 
már jó viszonyt alakított ki orvosával.
• 120-360 cm: társadalmi zóna, idegenek, újonnan 
megismertek számára. Konzultáció számára a legop-
timálisabb, feltéve, ha erre a helyszín lehetőséget ad.
• 360 cm felett: nyilvános zóna, nagy létszámú cso-
portoktól tartott távolság.
Kulturális szignálok (emblémák): ruha, öltözködés, 
hajviselet, testdíszek, jelvények, ékszer, smink és 
még nagyon sok más, amelyekkel valaki kifejezi a 
saját magáról alakított képét. Tudatos, vállalt, kont-
rollálható közlésrendszer. Automatikusan valamilyen 
viszonylatba helyezik a kommunikációs folyamatot, 
például az orvos emblémái: fehér köpeny, sztetosz-
kóp, diploma a falon, névtábla jól olvasható titulus-
sal. A betegek számára ajánlott a saját, jól megszo-
kott emblémákat használni a konzultáció alkalmával 
is, melyek segítik  magabiztos, határozott érzést el-
érnie. A   találkozó fontos a beteg számára, ezt már 
rögtön a megjelenésének külső jegyeivel is jelezheti.
A test és a lélek szoros és kölcsönös összefüggésben 
állnak. Ha valaki nyugodt, magabiztos személyiség, 
ezt a testtartása, testi megjelenése, gesztusai is tük-
rözik. Ugyankkor a testi, fizikai megnyilvánulások 
kontrollálása könnyen segíthet a megfelelő pszichés 
állapot kialakításában, amelynek segítségével aztán 
már könnyebb az adott helyzetet optimalizálni, saját 
érdeknek megfelelően alakítani, befolyásolni.

Bánhídi Sára



„Egy 2-3 centis emlődaganatnál 
már majdnem biztos a hónalji nyirokcsomóáttét„

– beszélgetés dr. Demeter Jolánnal

Egy nemrég végzett, országosan is reprezentatív 
felmérés szerint a 45 év feletti nőknek csak mintegy 
40 százaléka jár rendszeresen mammográfiás vizs-
gálatra. Ez az arány nem túl magas ahhoz képest, 
hogy a 40 év feletti korosztályban jelenleg a mam-
mográfia az egyetlen olyan módszer, amely valóban 
alkalmas az emlődaganatok korai felfedezésére, a 
szűrésre. Dr. Demeter Jolánt, a Szent János Kórház 
radiológiai diagnosztikai osztályának mammográ-
fiás centrumvezető főorvosát többek között arról 
kérdeztük, hogy milyen eszközökkel lehetne elérni 
a szűrések részvételi arányának növelését.  

„Az emlőrák korai felismerésére – több más ráktí-
pussal ellentétben – szerencsére létezik népegész-
ségügyi szűrőprogram. A 45 és 65 év közötti höl-
gyek kétévente kapnak behívót a mammográfiás 
vizsgálatra, egy meghatározott szűrőcentrumba.  
A részvételi arány átlaga valóban 40% körül mo-
zog évek óta, hozzá kell azonban tennem, hogy vi-
déken ennél sokkal jobb eredmények is elérhetők.  
A kisebb városokban és a falvakban ugyanis gyak-
ran könnyebben mozgósíthatók a hölgyek, mint a 
fővárosban” – mondja dr. Demeter Jolán, a buda-
pesti Szent János Kórház mammográfiás központ-
jának főorvosa. A szakember Hódmezővásárhelyet, 
Nyíregyházát és a kis lélekszámú falvakat említi 
példaként: utóbbiakban akár a polgármester felhí-
vása is elegendő lehet ahhoz, hogy a hölgyek több-
sége elmenjen az emlőrák megelőzésére javasolt 
szűrővizsgálatra. Budapesten rosszabb a helyzet, 
hiszen itt többnyire csak a postán kiküldött behívó 
az, ami emlékeztet a mammográfiás vizsgálat el-
végzésének esedékességére.

A fent említett felmérés eredményét – amely 2011 
novemberében született egy telefonos, kérdőíves 
kutatás keretében – a nők átszűrtségének adatával 

egészíti ki a főorvosnő. Míg ugyanis a szervezett 
szűrésen résztvevő, 45 és 65 év közötti hölgyek 
aránya valóban csak 40% körüli, sokan vannak 
olyanok is, akik nem kerülnek bele a hivatalos sta-
tisztikába vagy a telefonos, kérdőíves felmérések-
be. A hivatalos statisztikánál ilyenek azok a nők, 
akik nem kétévente, hanem akár évente, behívó 
nélkül is elmennek a vizsgálatra, illetve akik nem 
oda mennek, ahová hivatalosan hívták őket. A te-
lefonos, kérdőíves vizsgálatnál pedig érdemes hoz-
zászámolunk a 40-45 éves, illetve a 65 év felettiek 
részvételét is. A főorvosnő szerint a mammográfián 
résztvevők aránya mindezzel együtt már 60% körül 
van. Sajnos azonban még ez sem egy túl magas ér-
ték, a magyar asszonyok 35-40%-át egyáltalán nem 
sikerül megszólítani. 

Vidéken könnyebb személyesen is elérni a höl-
gyeket

„Magam is többször elmentem már például házior-
vosokhoz, és személyesen kértem őket, hogy szól-
janak a hölgyeknek, kérdezzék meg őket, voltak-e 
emlőrákszűrésen. Sokan azonban háziorvoshoz sem 
járnak” – mondja Demeter doktornő, aki rögtön egy 
pozitív példával ellensúlyozza a negatív tapasztala-
tokat. „Az Egészséges Hódmezővásárhelyért prog-
ram évek óta zajlik, ebben a Magyar Rákellenes 
Liga is segített egy pályázattal. Az orvosok mellett 
dolgozó asszisztensek, ápolónők személyesen is 
felvették a kapcsolatot a hölgyekkel, illetve ha ez 
nem sikerült, telefonon keresték meg őket. Kitartó 
munkával aztán sikerült is elérni, hogy jelentősen 
több nő vegyen részt a szűrővizsgálatokon, mint a 
már említett 40%. A hódmezővásárhelyi asszonyok 
75-80%-át sikerült ezzel a módszerrel megszólíta-
ni” – mondja a főorvosnő.
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Jelentős eredmény, ami persze mind pénzbe és hu-
mán erőforrásba kerül. „Több ilyen kezdeményezést 
kellene indítani, mint amilyen a hódmezővásárhelyi. 
Ebben a programban a fenntartással, utánkövetéssel 
is foglalkoztak, vagyis nemcsak egy egyszeri neki-
futásról volt szó. Persze elég lehet az is – mondjuk 
egy 1500-as lélekszámú faluban –, ha a polgármes-
ter szervezi meg a szűrést. Például kölcsönöz egy 
buszt, amivel a 45 és 65 év közötti hölgyek két 
vagy három fordulóban elvihetők a legközelebbi 
szűrőcentrumba” – említ egy másik, a hódmezővá-
sárhelyinél könnyebben megvalósítható megoldást 
Demeter doktornő.   

Mammográfiás szűrőcentrumban érdemes elvé-
geztetni a vizsgálatot

Bár az emlőrákszűrést elvileg bárhol elvégzik, ahol 
van mammográfiás készülék, hivatalosan minden-
kinek a szűrőcentrumokba kellene mennie. „A szű-
rőcentrumokban évente ellenőrzik a mammográfiás 
készülékek állapotát, valamint azt is, hogy megfe-
lelően képzett szakemberek végezték-e el a vizsgá-
latokat. A szűrőcentrumokban ezen kívül havonta 
összesítik, hogy a szűrővizsgálatokon mekkora volt 
a megjelenési arány és milyen diagnózisok kerültek 
megállapításra. Ilyen centrumból összesen 47 van az 
országban” – mondja a főorvosnő.

Érdemes megemlíteni, hogy országszerte egyre több 
intézetben, egyetemen és a nagyobb mammográfiás 
centrumokban is digitális mammográfokat helyez-
nek üzembe. Legutóbb épp Hódmezővásárhelyen 
cserélték le a régi, elavult készülékeket, modern, 
digitális mammográfokra. Nemcsak a jövő, hanem 
már a jelen röntgendiagnosztikája is a digitális rönt-
gengépekre épül tehát.

A digitális mammográfok ugyanúgy röntgensugár-
zást használnak, mint a korábbi készülékek, de a 
detektorok érzékenységének és az utólagos számí-
tógépes képfeldolgozásnak köszönhetően mintegy 
25%-kal csökken a vizsgálat sugárterhelése. „Jó 
állapotban lévő eszköz esetén megfelelő lehet a 
hagyományos mammográfia is, a digitális eszkö-
zök előnye azonban, hogy gyorsabbak, emellett a 
felvételek ismétlése is elkerülhető, hiszen a kisebb 

expozíciós hibákat ki lehet küszöbölni” – mondja 
Demeter doktornő. 

A tíz-tizenöt milliméteres daganatokat muszáj 
észrevenni

Mammográfiával a 3, illetve 4 milliméter feletti em-
lődaganatok általában már kimutathatók. A daganat 
mérete összefügg a tumor stádiumával is. „A mam-
mográfiás szűrés legfőbb célja, hogy a 10-15 milli-
méteres daganatokat már mindenképpen időben ész-
revegyük, hiszen ezek az esetek döntő többségében 
még nem adnak áttétet. Egy 2-3 centis daganatnál vi-
szont már majdnem biztos, hogy hónalji nyirokcso-
móáttét fog kialakulni. Ha pedig ennél is nagyobb a 
daganat, akkor a szervezet még távolabbi részeire is 
átterjedhet a tumor” – mondja a főorvosnő. 

Az emlőrák többnyire fájdalmatlan, és ez az, ami 
miatt a betegek sokszor nem fordulnak azonnal or-
voshoz. Van továbbá az emlőráknak olyan formája 
is, amikor az emlőben nem tapintható csomó, és a 
rákos betegség egyszerű emlőgyulladás formájában 
jelentkezik. Minden hölgynek tanácsos tehát hala-
déktalanul felkeresnie orvosát akkor is, ha nem érez 
fájdalmat, de csomót tapint a mellében. További, 
emlőrákra utaló jelek lehetnek, ha az emlőbimbón 
ekcémának tűnő elváltozás jelenik meg, vagy ha be-
húzódik az emlőbimbó vagy az emlő bőre. Ha bő-
rünk – az ellenoldali emlőéhez képest – duzzadttá, 
keménnyé, illetve pirossá válik, ha az emlőbimbó-
ból kiinduló véres váladékozást észlelünk, vagy ha a 
hónaljunkban csomót tapintunk, ugyancsak érdemes 
azonnal orvoshoz fordulnunk.
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18 PR-cikk

Az előrehaladott prosztatarák olyan betegség, 
amely a prosztatából (dülmirigy) kiindulva a szer-
vezet más részeire is átterjedt. „Áttétes” prosztata-
rákként is említik.
A prosztatarák a szervezet bármely részére átter-
jedhet, de leggyakrabban a csontokat és a nyirok-
csomókat (nyirokmirigyeket) érinti.
Ha valakinél előrehaladott prosztatarákot diag-
nosztizálnak, akkor olyan kezelést javasolhatnak, 
amelynek segítségével a rákbetegség hónapokon-
éveken keresztül kontrollálható.
Azon túl, hogy ilyen esetekben megvizsgálják a 
rákbetegség kezelési lehetőségeit, a szakorvosok-
ból álló csoport kikérdezi az esetleges tüneteket, és 
elmagyarázzák azon rendelkezésre álló, különféle 
kezeléseket, amelyek segíthetik a tünetek enyhü-
lését.
A kezelési lehetőségek attól függnek majd, hogy 
a rákbetegség csak a prosztatamirigyre korlátozó-
dik-e (helyi), a prosztata közvetlen környezetére 
terjedt-e (helyileg előrehaladott), vagy a szervezet 
más részeire is átterjedt (előrehaladott-áttétes) már.
Ha a megbetegedés a prosztatamirigyre korlátozó-
dik, akkor olyan kezelések is rendelkezésre állnak, 
amelyek célja a teljesen rákmentes állapot elérése. 
Ilyen például a prosztata eltávolítására végzett mű-
tét vagy akár a sugárkezelés.
Ha a rákbetegség a prosztatamirigyen túlra terjedt, 
akkor a kezelés célja rendszerint a rákbetegség 
kontrollálása és a tünetek kezelése.
A kezeléssel kapcsolatos döntés sok tényezőtől 
függhet, beleértve az alábbiakat is:
• A kezelés lehetséges mellékhatásai;
• A kezelés előnyei és hátrányai, beleértve a keze-
lés gyakorlati szempontjait is, mint például milyen 
gyakran kell miatta kórházba menni;
• A beteg általános nézetei a különböző kezelések-

kel kapcsolatban. Például egyes férfiak előnyben 
részesítik a prosztatamirigy eltávolítását, míg má-
sok ódzkodnak a műtét gondolatától;
• Hogyan viselkedik a rákbetegség;
• Az általános egészségi állapot.
A hírekből értesülhettünk arról, hogy új gyógysze-
rek léteznek az előrehaladott prosztatarák keze-
lésére. Az új gyógyszerek azonban gyakran nem 
elérhetők még széles körben.
Új gyógyszerek
Ma már új gyógyszerek is léteznek a prosztatamiri-
gyen túlra terjedt prosztatarák (előrehaladott, vagy 
áttétes prosztatarák) kezelésére. Ezen új gyógysze-
rek közé tartoznak az új kemoterápiák és új hor-
monterápiák.
Kontrollált várakozás – „Watchful waiting”
A kontrollált várakozás az olyan prosztatarákok 
megfigyelésére szolgál, amelyek nem okoznak 
semmilyen tünetet vagy problémát. A cél a rák-
betegség hosszú távú nyomon követése, mivel a 
prosztatarák gyakran lassan nő, és lehet, hogy nem 
is okoz semmilyen tünetet vagy problémát a beteg 
élete végéig.
Hormonterápia
A hormonterápia segítséget nyújt a prosztatarák 
kontrollálásával kapcsolatban oly módon, hogy le-
állítja a tesztoszteron termelődését, vagy megaka-
dályozza, hogy a tesztoszteron elérje a prosztata 
rákos sejtjeit. Különböző hormonterápiák állnak 
rendelkezésre: injekciók, tabletták vagy implan-
tátumok. A hormonterápia olyan mellékhatásokat 
okozhat, mint például a hőhullámok, a szexuális 
érdeklődés elvesztése és fáradtság. Fontos, hogy a 
kezelés megkezdése előtt a beteg tudatában legyen 
e mellékhatásoknak.

Előrehaladott (áttétes) 
prosztatarák kezelési lehetőségei



Biszfoszfonátok
A biszfoszfonátok csoportjába tartozó gyógyszerek 
segítséget nyújthatnak olyan prosztatarákos férfi-
aknak, akiknél a betegség a csontokra terjedt, és 
már nem reagál a hormonterápiára. Ezek a gyógy-
szerek valójában nem kezelik a rákbetegséget, de 
segíthetnek a csontfájdalmak enyhítésében. Ezen-
felül megelőzhetik és lelassíthatják a csont lebom-
lását.
Előrehaladott prosztatarákban alkalmazott su-
gárkezelés
Előrehaladott prosztatarákban szenvedő férfiak su-
gárkezelést kaphatnak a tüneteik enyhítésére. Ezt 
palliatív sugárkezelésnek hívják. A palliatív sugár-
kezelésnek nem célja a rákmentes állapot elérése, 
de segíthet lelassítani a rák növekedését. A palliatív 
sugárkezelésnek két típusa van: külső sugárforrás-
ból végzett sugárkezelés (EBRT) és belső sugárke-
zelés (radioizotópok).
Klinikai vizsgálatok
A klinikai vizsgálat az orvosbiológiai kutatóvizs-
gálatok egyik típusa, amelynek célja a betegségek, 
mint például a prosztatarák, új és jobb megelőzési, 
diagnosztizálási, kezelési módjainak és a betegség 
kontrollálására szolgáló módszerek felfedezése. 

A klinikai vizsgálatok részét képezi az új gyógy-
szerek és eljárások szabályozott és gondosan 
megtervezett módon történő kipróbálása. A klini-
kai vizsgálat a legjobb módszer annak feltárására, 
hogy egy új kezelés jobb-e, mint az aktuális, ha-
gyományos kezelés.
Kemoterápia
A kemoterápia során rákellenes (citotoxikus) 
gyógyszereket használnak a rákos sejtek elölésé-
re. A kezelést a tünetek kontrollálására és nem a 
prosztatarák meggyógyítására használják. A kemo-
terápia mellékhatásaival néha nehéz megbirkózni, 
így a betegnek viszonylag jó általános állapotban 
kell lennie a kezelés megkezdése előtt. Kemote-
rápia adható egyéb kezelések, úgymint palliatív 
sugárkezelés, biszfoszfonátok, fájdalomcsillapító 
gyógyszerek és szteroidok mellett is.
Prosztatarák-kezelés hormonterápia után
Ha a betegség többé már nem reagál az eredeti hor-
monterápiára, akkor további kezeléseket is kaphat, 
esetleg más típusú hormonterápiát, kemoterápiát 
vagy egy klinikai vizsgálat részeként valamilyen 
új kezelést is.
Forrás: http://prostatecanceruk.org/information/treat-
ment/advanced-cancer
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Az emlőrák a nők egyik leggyakoribb rosszin-
dulatú daganata. Magyarországon évente több 
mint 7000 új megbetegedést ismernek fel, és 
2800-nál több asszonyt veszítünk el a betegség-
ben. Mi a betegség oka, meg lehet-e előzni, és 
mit kell tennünk a tünetek észlelése esetén? 

Az emlőrák okát nem, csak elősegítő tényezőit 
ismerjük. Ezek: az életkor - 30 éves kor fölött 
a felfedezett esetek már nem ritkák, ám az élet-
kor előrehaladtával számuk fokozatosan nő. Fo-
kozza a rizikót, ha már volt valamilyen jó, vagy 
rosszindulatú emlőbetegsége, ha nem szült, 
szoptatott, ha a családban emlőrák, petefészek-
rák vagy vastagbélrák fordult elő, ha az eddigi 
élete során nagyobb mennyiségű radioaktív su-
gárzást szenvedett el, vagy klimax után tartósan 
hormonpótló gyógyszereket szedett. Gyakoribb 
az emlőrák, ha a menstruációs ciklus az átlagos-
nál fiatalabb korban kezdődött meg, vagy ha tar-
tósan hormonpótló gyógyszereket szedett.  Az 
emlőrák kialakulását elősegíti a túlsúly, a nagy 
testméret, a túlzott alkoholfogyasztás, a test-
mozgás hiánya, az egészségtelen táplálkozás, 
illetve a dohányzás is. Komoly rizikótényező, 
ha genetikai eltérés van (a BRCA1 és BRCA2 
kromoszóma károsodása), ami egyben családi 
emlőrák halmozást is jelent. 

Legyünk tisztában a testünkkel

Mivel a betegség okát nem ismerjük, ezért meg-
előzni sem tudjuk. Fontos azonban a daganat 
korai stádiumban való felfedezése, amikor az 
még gyógyítható. Az emlőrákok száma a fiata-
lok között is nő, ezért fontosnak tartjuk, hogy a 
fiatal lányokat, asszonyokat is felvilágosítsuk az 
őket érintő kérdésekről. Legelőször beszéljünk 
arról, ismerik-e az emlőjük szerkezetét, a havi, 
ciklikus változásokat, a kis, ártatlan eltéréseket, 
tüneteket, tudják-e, mit kell tenni, mikor kell or-
voshoz fordulni?

Az emlők mirigyeket tartalmaznak, amelyek 
feladata a tej kiválasztása. Fiatal korban nagyon 
nagyszámú mirigy van, amelyek lebenyekben 
helyezkednek el. A mirigyeken kívül az emlők 
változó mennyiségű zsírszövetet és vékony, kö-
tőszövetes rostokat is tartalmaznak. A mirigyek 
által kiválasztott váladék a kivezető csatornák-
ba kerül, amelyek az emlőbimbó felé haladnak. 
Az emlőbimbón általában 5-6 kivezető csatorna 
nyílik. 

Váladék kiválasztás akkor is állandóan van, ha 
az asszony nem vár kisbabát, nem szült vagy 
éppen nem szoptat. Ez a váladék a kivezető csa-
tornácskákban felszívódik. Néha kevés váladék 
ürülhet a bimbóból, ennek általában hormonális 
oka van.

 ISMERJÜK FEL IDŐBEN 
AZ EMLŐRÁKOT! 



A fájdalom miértjei

Az emlőben található mirigyek nagysága a 
ciklustól függ, a középidőtől kezdve megduz-
zadnak, feszülnek, fájdalmassá is válhatnak.  
A menstruáció során a duzzadás megszűnik, 
majd fokozatosan visszaáll az eredeti állapot. Az 
emlők nagysága, a mirigyállomány mennyisége 
nem mindig szimmetrikus. Nem ritka az sem, 
hogy testsúlyváltozáskor a két emlő nem egyfor-
mán nagyobbodik vagy csökken, ez szülés után 
még gyakrabban tapasztalható. 

A fiatalok gyakran az emlőjükben tapasztalt fáj-
dalom miatt fordulnak orvoshoz. Érdekes, hogy 
a menstruációs ciklus okozta alhasi fájdalom 
okát mindenki tudja, de általában nem tudják, 
hogy miért fáj a mellük. Mindössze két fizikai 
oka van a fájdalomnak: a sérülés és a gyulladás - 
a megfigyelések szerint ez a fájdalmak mindösz-
sze 2 százalékáért felelős. Ezekben az esetekben 
természetesen egyéb tünetek is vannak. Ha ilyen 
tünetek nem állnak fenn, akkor hormonális okra 
kell gondolni, tehát valójában az emlőfájdalom 
98 százaléka hormonális eredetű (leggyakrab-
ban ösztrogén hormon-ingadozás áll a háttér-
ben). Ez a típusú fájdalom elsősorban a fiatal 
nőkön, másodsorban a klimax 
körüli években fordul elő. 

Minden ismétlődő, vagy tartós 
fájdalom esetén forduljon or-
voshoz – nőgyógyász, sebész 
– aki megnézi, megtapintja 
a melleket, majd radiológus 
orvoshoz küldi. A radiológus 
a fiatal nőkön általában ultra-
hangvizsgálatot végez, amely-
lyel kizár egy esetleges komo-
lyabb eltérést. Ha nem talál 
kóros eltérést, vagy csak tö-
möttebb, mirigyesebb, csomós 
melleket (ennek mastopátia az 
ismert neve), megbeszéli a be-

teggel a kezelést. Ha a fájdalom erősebb, éjjel 
is fellép, több enyhítő kezelési lehetőség jöhet 
szóba: E-vitamin kúraszerű szedése, Mastodi-
non cseppek, állott vizes borogatás, stb. 

Ha csomót tapint…

Mit kell tenni tapintható, növekvő csomó, vagy 
egyéb, eddig nem tapasztalt elváltozás (pl. a bőr 
megváltozása, váladékozás a bimbóból, hón-
aljban lévő csomó, stb.) esetén? Egyértelműen 
orvoshoz kell fordulni, aki továbbküldi a radio-
lógus orvoshoz. 

Fiatal korban (14-35 év) a tapintható csomók 
leggyakrabban jóindulatúak (orvosi néven be-
nignus), mint például a mirigysejtekből és kötő-
szövetből álló fibroadenomák vagy a savószerű 
folyadékot tartalmazó, sima falú tömlők, a cisz-
ták. Ezeken kívül ritkább jóindulatú daganatok 
is vannak. 

A csomókat a diagnózis megállapítása után, ha 
szükségesnek tartják, eltávolítják, a cisztákat le-
szívják, vagy csak időszakosan ellenőrzik. Ezek 
az eltérések gyakorlatilag nem alakulnak át rosz-
szindulatú daganattá. 
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A megelőzés a legfontosabb

Sajnos fiatal korban is kialakulhat rosszindu-
latú daganat, és ezek száma az utóbbi években 
növekszik. Ezért is nagyon fontos, hogy minél 
korabbi állapotban vegyük észre. Tekintve, hogy 
ebben az életkorban rendszeres szűrővizsgálat 
technikai okból nincs, a nőknek saját maguknak 
kell figyelni a mellük állapotára. Erre a legalkal-
masabb a tapintásos önvizsgálat, amelyet sze-
rencsére már sokan ismernek és végeznek. 

A fiatal korban kialakuló emlőrák ma már 
ugyanúgy kezelhető, gyógyítható, mint a klimax 
utáni emlőrákok, bár néhány jelentős különb-
ség van köztük. A legfontosabb, hogy a fiatal 
korosztálynak élénkebb az anyagcseréje, így 
a gyakoribb sejtosztódás miatt náluk a rákos 
burjánzás sokkal gyorsabb. Ezért igen fontos, 
hogy minél hamarabb pontosan diagnosztizál-
ják, majd kezeljék a betegséget. Ezt az orvosok 
csak akkor tudják megtenni, ha a fiatal nő azon-
nal jelentkezik, amikor panasza van. Egy másik 
különbség, hogy a gyógyulás után a kiújulás 
kockázta magasabb, mint idősebb korban, ezért 
komolyan kell venni a kontrollvizsgálatokat. 
Végül az eltérő élethelyzet miatt egyéb gondok 
is felmerülnek (terhesség, szoptatás alatt kiala-
kult daganatok, szoptathat-e, a későbbiekben 
vállalhat-e gyerekszülést, vissza tud-e illeszked-
ni a családba, munkahelyére, stb.).

Van-e az emlőráknak elsődleges megelőzése? 
Sajnos nincs, hiszen nem tudjuk az okát. Tegyük 
meg, ami rajtunk múlik, az életmódunkon, a 
rossz szokásainkon. Éljünk, étkezzünk egész-
ségesen, kerüljük a káros szokásokat (cigaretta, 
alkohol, drogok), és mozogjunk rendszeresen. 

Sajnos, ha mindezt megtesszük, akkor sem tud-
juk biztosan megelőzni a betegséget. Fontos vi-
szont, hogy a daganatot minél korábban vegyük 
észre, mert a korai, kis, a környezetre még nem 
terjedő emlőrák 95 százalékban gyógyítható.  
A korai felfedezést nevezzük másodlagos meg-
előzésnek, melyre a legfontosabb módszer a 
rendszeresen végzett mammográfiás vizsgálat. 

Néhány perc az életért

Magyarországon 2001 óta a 45 és 65 év közötti 
asszonyokat kétévente mammográfiás szűrő-
vizsgálatra hívjuk az ország minden részét ellátó 
47 szűrőcentrumba. A meghívó levélben szere-
pel a centrum címe és a vizsgálat pontos dátuma. 

A mammográfiás vizsgálat mindössze néhány 
percig tart. A gép röntgensugárral működik. 
Mindkét emlőről két vizsgálat készül, az egyik 
ferde, a másik függőleges irányban. Ahhoz, 
hogy a röntgenfelvételek megfelelően értékel-
hetők legyenek, az emlőt elég jelentősen össze 
kell nyomni. Néhányan félnek ettől, vannak, 
akik fájdalomtól tartanak. Aki úgy áll hozzá a 
vizsgálathoz, hogy ez az egészsége érdekében 
nagyon fontos, könnyebben viseli el ezt a kis 
kellemetlenséget. 

Számos helyen, több tízezer vizsgálat értéke-
lése után bizonyították és közleményekben, 
könyvekben írták le, hogy jelenleg a mammog-
ráfia az egyetlen vizsgálat, amely az emlőrákot 
megfelelő százalékban kimutatni, illetve kizárni 
tudja. Az ultrahang csak kiegészítő vizsgálat, 
amely mindig a mammográfia után követke-
zik. A daganatok néhány százalékában ugyanis 
nincs körülrajzolható, látható, tapintható csomó, 
csak egészen apró mikromeszesedések utalnak a 



25

rosszindulatú elváltozásra. Ezeket pedig sem az 
ultrahang, sem az egyéb, drágán hozzáférhető, 
divatos gépekkel végzett vizsgálatok nem mu-
tatják ki. 

A röntgenfelvételeket egymástól függetlenül 
két szakorvos leletezi. A negatív leletet levélben 
küldjük el a hölgyeknek.

Ha már megvan a baj

Ha olyan eltérést találunk, amely miatt egyéb 
vizsgálatokra is szükség van, levélben, vagy 
telefonon értesítjük az illetőt, és megbeszéljük 
a szükséges vizsgálat időpontját. A mammog-
ráfiás szűrővizsgálat után a betegeknek kb. 5-6 
százalékát hívjuk vissza, és közülük átlagosan 
csak minden tizediknél találunk rosszindulatú 
daganatot. 

A kiszűrt emlőrákos betegek további sorsát az 
Onkológiai Bizottságban beszélik meg, amelyen 
több érintett szakma képviselői – onkológus, 
onkoradiológus, sebész, radiológus és patológus 
– döntik el a terápia lépéseit, és ezt megbeszélik 
a beteggel.  

Akiket nem hívnak be

A fiatal és a szűrésre behívott korcsoportú nők 
után még egy korcsoportról kell beszélni, ők a 
65 év fölöttiek. Hazánkban csak 65 éves korig 
hívják be szűrővizsgálatokra az asszonyokat. 
„Ez azt jelenti, hogy utána már nincs emlőrák? 
Vagy ha mégis van, azt jelenti, hogy rólunk, 
idősebbekről már lemondtak?”- kérdezik sokan. 
Szó sincs erről. Az emlőrák kifejlődhet, illetve 
tapinthatóvá, diagnosztizálhatóvá válhat bármi-
lyen korban, akár 90 év fölött is. 

Az idős asszonyok leggyakrabban a háziorvosu-
kat keresik fel, aki megbeszéli velük a problé-
mákat, megvizsgálja őket, felírja a gyógyszerei-
ket. A vizsgálatba beletartozik az emlő tapintása 
is, és ilyenkor nem ritkán találnak eltéréseket. 
Az is előfordul, hogy az idős asszony tapint cso-
mót, vagy vesz észre egyéb elváltozást. Minden 

ilyen esetben feltétlenül mammográfiás vizsgá-
lat javasolt. Az idős asszonyokat buzdítjuk arra 
is, hogy panasz nélkül is, szűrővizsgálatként 
csináltassanak mammográfiát. (Tőlünk nyuga-
tabbra fekvő országokban 70, sőt 75 éves korig 
is van rendszeres, behívásos mammográfiás em-
lőszűrés.)

Nagyon szomorú, hogy nem ritkán találunk idős 
asszonyokon hatalmas, kifekélyesedő, váladé-
kozó emlőrákot. Ilyenkor az asszony vagy elha-
nyagolja magát, rosszul lát, nem veszi észre a 
bajt, vagy csak nem akarja terhelni a családját. 
Mi mindenkinek azt javasoljuk, hogy forduljon 
időben orvoshoz. A daganatot idős korban is 
meg lehet operálni, kezelni, így a beteg életmi-
nősége javulni fog. Attól sem kell félni, hogy 
ő a szíve vagy a tüdeje miatt már nem bírná az 
altatást, mert a szakorvosok, altató orvosok - ha 
szükséges - megfelelő gyógyszerekkel kezelik, 
így a nem túl hosszú műtét elvégezhető. 

A műtét után, otthon persze segítségre van szük-
ség, amit a családok nagy része meg is old. Ha 
erre nincs lehetőség, segítségért fordulhat a há-
ziorvos mellett dolgozó ápoló nővérhez, a szo-
ciális nővérhez, vagy a segítő szervezetekhez. 
A Magyar Rákellenes Liga évente több alka-
lommal önkéntes tanfolyamokat tart, ahol egyre 
több értékes, empatikus, képzett önkéntest ké-
peznek ki. 

Kérjük, minden életkorban figyeljen az emlő-
jére, vegye igénybe a felajánlott szűrési lehető-
ségeket! Ne takarja a kis bajt, mert előbb-utóbb 
nagy baj lesz belőle. Kérjen segítséget!

MINDENKI FONTOS NEKÜNK!

Dr. Demeter Jolán
Magyar Rákellenes Liga
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Bevezetés - A tudatlanság áldásos
-Még napjainkban is, mikor az orvostanilag ráknak 
nevezett betegségből is szép arányban gyógyulnak 
meg a páciensek, hátborzongással, és majdhogy-
nem a halálos ítélettel egyenlőnek érzik az embe-
rek, mikor ezt mondják neki, vagy hallja valakiről, 
hogy rákbeteg. 
De ha azt mondom, hogy limfómám volt, 10-ből 
5 ember fel sem emeli a fejét, 3 talán megkérdezi, 
hogy az mi? És talán 2 az, aki tisztában van vele, 
hogy rákos voltam. Ekkor jön a kérdés ,hogy érde-
mes e azt a 8 embert felvilágosítani, vagy bölcsebb 
az örökbecsű törvényt szem előtt tartva mélyen 
hallgatni, miszerint a tudatlanság áldásos. 
-A törökbálinti tüdőszanatóriumban, a véget nem 
érő rutinvizsgálatok futószalagján ücsörögve és a 
diagnózisra várva, éreztem, nagyon éreztem, hogy 
ez több lesz egy szimpla tüdőgyulladásnál. 
A diagnózis közlésének napján olyan nyugodt vol-
tam, mint egész életemben minden krízis helyzet-
ben. 
Mindig így szoktam. 
Közvetlenül a kétséges szituációk előtt, lakonikus 
nyugalommal viseltetek a sorsom, vagy akár má-
sok sorsa iránt is. 
Elérkezett a nagyvizit ideje, a doktornő kíséreté-
vel és azzal a hihetetlenül légies járásával átlépte a 
kórterem küszöbét. 
Olyan nyugalmat a betegségem előtt nagyon régen 
éreztem természetes körülmények között, mint 
amit akkor védelemként önkéntelenül magam-
ra erőltettem. Úgy mosolyogtam, mintha a miss 
hungary szépségverseny zsűrije előtt álltam volna. 
Tudtam ugyan, hogy ettől nem fognak számomra 
kedvező diagnózissal szolgálni, mégsem voltam 
képes a helyzetet „elvileg megkövetelő” komoly-
sággal és drámaisággal viselni. 

Utólag belegondolva, talán azt próbáltam tudatta-
nul is üzenni, hogy ne kíméljetek, bármit elbírok, 
nem kell szépíteni a dolgokon, csak hajrá, kemé-
nyen, bele mindent az arcomba!!! 
Odaléptek az ágyamhoz. 
- Kedves Zsuzsa, el tudja intézni, hogy holnap reg-
gel átszállítsa a családjából valaki a Korányi Kór-
házba? 
- Persze. 
- Az eddigi vizsgálatok azt….. 
Inkább vizit után önért jövök, és bemegyünk az 
irodámba. 
- Kb. mennyi idő? 
- Úgy negyed óra. 
- Rendben. 
És ekkor összeomlottam. 
A két hetes bizonytalanság után még mindig nem 
kaptam választ. 
Ennek a fele se tréfa, ha ennyire bizalmasan kell 
kezelni a dolgokat. 
Alapvetően is a bizonytalanságot élem meg a leg-
rosszabbul, olyankor bármit képes vagyok bebe-
szélni vagy elhitetni magammal. 
A biztos rettentő rosszból is könnyebben talpra 
állok, mint bármilyen kétesélyes bizonytalan hely-
zetből. 

Életem egyik leghosszabb negyedóráját töltöttem 
el a kórház folyosóján ücsörögve, üveges tekintet-
tel, teljesen üres lélekkel, és aggyal. 
Éreztem, hogy most van az a pillanat, amikor nem 
szabad hagynom eluralkodni a gondolataimat ma-
gam felett, a bizonytalanság ellenére sem. 
Megpróbáltam újra magamra erőltetni a nyugalom 
védőburkát, de ezúttal nem sikerült. 
Az üresség, a feszültség, és a kétségbeesés érzése 
szaladgált felváltva fel - s alá testemben. 
A pánikkeltő gondolatok szerencsémre, és a túlélő 

Limfóma sztori
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ösztönömnek köszönhetően békén hagytak. 
A folyosó utolsó kórterméből kilépve határozott 
léptekkel közelített felém a doktornő. 
Már messziről rámnézett, szinte meg sem állt, mi-
kor odaért elém, csak lassított, nem szólt semmit, 
én sem. 
Galoppoztam utána a folyosón, hogy bármennyire 
is rossz hírt kapok, végre visszapottyanhassak a bi-
zonyosság talajára. 
Kitárult a vesztőhely ajtaja, gondoltam, ahogy be-
léptem az irodájába. 
- Foglaljon helyet Zsuzsa. 
Leültem az ajtóval srégen elhelyezkedő kényelmes 
fotelba. 
- Kedves Zsuzsa, mint említettem 
holnap átküldjük Budakeszire, mi-
vel ez nem az én szakterületem. A 
vizsgálatok alapján az Ön szervezet-
ében….. 
Itt elszakadt a türelmem, s szinte 
parancsoló hangnemben tettem fel 
a kérdést. 
- Doktornő, kérem, ne kerülgessük a 
dolgokat, rákos vagyok? 
- Nem. 
Hangzott a minden ráncot elsimító, 
és megnyugtató válasz. 
- Önnek, kedves Zsuzsa, nyirokmi-
rigy daganata van, limfómának hív-
ják ezt a fajta betegséget. 
(Limfóma meghatározása: A nyirokszövet daga-
natos megbetegedése, a nyirokszövet sejtjeinek, 
a limfocitáknak a rosszindulatú elszaporodása és 
ezzel párhuzamosan a normális működésű sejtek 
elnyomása.) 
Ettől a mondattól elmondhatatlanul megnyugod-
tam. Éreztem, hogy ettől függetlenül nagy a baj, de 
az a mondat, hogy nem rákom van, halhatatlanná 
tett abban a pillanatban. 
- Akkor ez mi, és mik a további teendők? 
- Ahogy már mondtam, Budakeszin megtörténik 
majd a mintavétel, ami alapján felállítható a telje-
sen pontos diagnózis. 

Onnan az Országos Onkológiai Intézetbe küldöm, 
e betegség specialistájához. 
- Mi a gyógymód? 
- Mint említettem, ez nem szakterületem, és min-
den ilyen betegség nagyon személyre szabott. 
Lehet gyógyszerekkel, kemoterápiával, sugárkeze-
léssel, műtéttel rehabilitálni. 
Nagyon érdekes érzés ez, amikor így eltompul az 
ember agya. 
Hallottam, amiket mondott, a nagy részét fel is fog-
tam, de mégis mintha búra alól hallanék mindent, 
és mintha nem is én lennék, csak álmodnám az egé-
szet, miközben kívülről figyelem magamat. 
Ismételgettem a dolgokat szorgalmas diák módjá-

ra, hogy el ne felejtsem. 
Bár nem értettem mi mit jelent, 
mégis a „latin nyelvű gyorstalpaló 
tanfolyam” mellett tettem le a vok-
somat, mert biztonságérzetet ad, ha 
tudom, hogy mi történt és mi fog 
történni velem. 

Visszacsöppenve a bizonyosság 
talajára, a valóság nem éppen édes 
terhével léptem ki az irodából, a 
szeretteimre, és arra gondolva, mi-
ként mondom el nekik, amit én sem 
igazán értek. 
Ugyanakkor a bizonyosság másik 
fele, hogy nem vagyok rákos, a hal-

hatatlanság aurájaként ölelt körül attól a pillanattól. 
Így bizton állíthatom, az Én személyes (siker) tör-
ténetem a rákból való felgyógyulásból, a tudatlan-
ság áldásával indult. 

Első rész -tünetek és egyebek 

Két és fél év távlatából, már tudom, hogy a beteg-
ségem és tünetei 2008 tavaszán kezdődtek. 2008 
áprilisban felkerestem a körzeti orvosomat, hogy 
fáradékonynak, életuntnak érzem magam, rossz a 
közérzetem és egyébként is, olyan nagyon nem jó 
a világ. 



28

Pontosabb képet nem tudtam festeni magamról 
neki, mert valóban csupán ennyit éreztem, vala-
mint, hogy ez nem az általános tavaszi fáradtság-
nak titulálható nyomi műsor. A doktor úr elküldött 
egy általános vérképre és tüdő röntgenre a helyi 
Sz.T.K.ba. 

Minek után az elkészült leletek azt tükrözték, olyan 
egészséges vagyok, hogy egyesbe akár szántani 
lehetne velem, a doktor úr annyit javasolt, hogy 
mozogjak többet, igyak kicsit több kávét erre a ret-
tentő alacsony vérnyomásra, valamint szedjek egy 
kis C-vitamint. Gondoltam magamban, ismét igaza 
volt édesanyámnak, hogy nem kell szíre - szóra az 
orvoshoz rohangálni. S mivel utólag már nagyon 
okos az ember lánya, ma már tudom, hogy miért 
volt érzékeny a bőröm testszerte. Érzékeny volt a 
karomon a bőr, már simogatásra is, amikor nem 
tudja eldönteni az ember istenigazán, hogy kelle-
mes vagy kellemetlen borzongás fut rajta végig, 
de mégis „fáj”, meg olyan furcsa érzés. Fájt a sze-
mem körül a bőröm, ha szemceruzával próbáltam 
sminkelni, fizikai fájdalmat éreztem és könnyezett 
a szemem. Mivel a szüleim nem burokban nevel-
tek, amíg 38 fokos testhő, vagy erős vérzés nem 
indokolta, nem nyavalyogtunk, nem rohangáltunk 
az orvoshoz, hisz az orvosok is csak emberek, nem 
kell feleslegesen terhelni őket sem. Nemrég lettem 
nagyon egészségesnek nyilvánítva, így méginkább 
úgy gondoltam, nem kell ezzel foglalkoznom, 
majd elmúlik. Tehát a szemceruza okozta fájdal-
mat magam orvosoltam, kihajítottam a szemetesbe 
a ceruzát. Később elkezdtek viszketni a lábszáraim, 
először csak akkor, amikor a fürdőkádba csobban-
tam és meleg víz érte a testemet. Gondoltam, szá-
raz lehet a bőröm, emiatt érzékenyebb. Megoldást 
keresve vettem sok-sok testápoló krémet és kentem 
vastagon, mint a kezdő festőmázoló bármilyen fa-
lat, ami csak a szeme és keze elé kerül. Használni 
ugyan nem használt a sok krém, de megtanultam 
együtt élni a testápolóval és a viszketéssel is, mert 
annak előtte, bármily hihetetlen a 21. század kre-
álta hidratált világban, nem volt szükségem body 
lotionra. Teltek a hónapok, gyarapodtak a tünetek, 
és én minden új dologra legyintettem, mondván 

„… kenjük be sárral meg pipamocsokkal… „ azt 
majd elmúlik, ha nem tulajdonítok neki akkora je-
lentőséget. Teljesen őszintén, nem kötöttem össze 
a tüneteket, mindig csak az épp újabb nyűggel fog-
lalkoztam kicsit. Nyár végére az egész testem visz-
ketett, hol itt, hol ott, hol amott (na, ott szerencsére 
nem) gyenge voltam, két emelet lassú megmászása 
is kifullasztott, (dohányoztam, nem sportoltam, 
erre fogtam) kiütések jelentkeztek a testem külön-
böző pontjain. Volt, hogy a füleimen jelentkeztek 
apró hólyagocskák, beborítva a fülcimpáimat, volt, 
hogy a karomon foltokban rinocérosz bőr nőtt, a 
bőrgyógyász felírt finom mellékvesekéreg - hor-
mon tartalmú krémet, annál kevésbé semmi nem 
gyógyítja a rákot, de ő akkor ezt még nem tudta, 
mire is adott hihetetlen orvoslatot. A rovarcsípések 
(szúnyog, pók) úgy bedagadtak, hogy az egyik al-
kalommal, amikor emiatt lecsoszogtam egy hétvé-
gén a helyi ügyeletre egy kis kalcium injekcióért, 
az ügyeletes egészségügyi dolgozók „megvádol-
tak”, hogy biztos nem panelban, hanem az erdő kö-
zepén élek a szabad ég alatt, valami mutáns boga-
rakkal teli területen. Tipikus tüneti kezelés, egyik 
se gondolt kicsit tovább (én se), hogy jaj, kisasz-
szony, vajon mitől dagad ekkorára ez a szúnyog-
csípés, vagy, vajon mitől keletkeznek ezek a ronda 
bőrelváltozások, nézzünk kicsit utána, óóó, hogy 
önnek van pár tumor a testében és az immunrend-
szere egyenlő egy 99 éves öregasszonyéval, így 
már minden világos. Folyamatosan fogytam, úgy 
hogy nem ettem kevesebbet. Akkor még ennek ki-
mondottan örültem, hiszen sose voltam modell al-
kat, mondhatni formás husibaba voltam - vagyok, 
hála a jó istennek. Most már ennek örülök, mert tu-
dom, hogy addig egészséges vagyok, amíg tartom 
a súlyom. Sose gondoltam, hogy valaha imádni 
fogom a testemet fedő zsírfelületet. Tehát ettem - 
fogytam, testápolóztam vakaróztam, éjszakánként 
levert a víz álmomban, rosszul éreztem magam a 
bőrömben, szédültem, kóvályogtam, egész 2008. 
október 15. szerdáig.

Sándor Zsuzsanna
Forrás: http://limfomasztori.blogspot.hu/



2. 
Milyen tünetekre 

érdemes odafi gyelni?

Az első tünetek sokszor nem jellegzete-
sek fáradékonyság, hőemelkedés vagy láz, 
fogyás illetve éjszakai izzadás jelentkezhet. 
Gyakran megnagyobbodott csomót tapint a 

beteg, amely nem múlik el, jellemzően a nyakon, 
a kulcscsont fölött, a hónaljban vagy a lágyék 

területén találhatóak.

Szeptember 15-én számos országban megemlékeznek a Limfóma 
Világnapról. Idén a Pozitron-Diagnosztika Központ is kapcsolódik 

a nemzetközi eseményhez. Szakorvosukat kérdezzük erről a sokak 
számára ismeretlen betegségről.

B Ő V E B B  I N F O R M Á C I Ó :

Poz i t ro n - D i a g n o s z t i k a  Köz p o n t,  1 1 1 7  B u d a p e s t,  H u nya d i  J á n o s  ú t  9 .
We b :  w w w. p e t. h u   e - m a i l :  i n fo @ p e t. h u  ,  I n fo - vo n a l :  ( 0 6 - 1 )  5 0 5 - 8 8 8 8

A  d i a g n ó z i s :  R Á K
PET/CT a daganatos betegségek vizsgálatában

3. 
Mivel járul hozzá 

a PET/CT módszer a limfóma 

kezeléséhez?

A PET/CT az utóbbi években egyre nagyobb 
szerepet játszik a betegség diagnosztizálása és a ke-

zelési döntések meghozatala során is. Az eljárás során 
felismerhetőek a fokozott anyagcseréjű (pl. daganatos) 

szövetek. Ezáltal a vizsgálat nagyon jól használható 
a beteg szövetek azonosításán túl a kezelés hatékony-

ságának a mérésére is. Egyedi alkalmazása a 2-4 ke-
moterápiás ciklust követő PET/CT-vizsgálat, amely 

alapján a betegek további terápiája módosít-
ható, kedvező esetben a további ciklusok 

el is hagyhatóak.

1. 
Mit jelent a limfóma 

kifejezés?

A limfómák az immunrendszer sejtjei-
ből kiinduló rosszindulatú betegségek. 

Előfordulásuk egyre gyakoribb, régiónkban 
az összes daganatos betegség mintegy öt 

százalékára tehető. A betegség kezelés nélkül 
a paciens halálához vezet, azonban a fejlett 

kezelési lehetőségeknek hála jelenleg egyes 
típusok esetén, tíz beteg közül akár 

kilenc is meggyógyulhat.

Hirdetés
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Az idei Limfóma Világnapon a plazmasejtek 
rosszindulatú megbetegedése, a mielóma multip-
lex áll a középpontban, amely hazánkban kb. 1200 
beteget érint. Az elmúlt években a betegség keze-
lésének lehetőségei bővültek az új gyógyszereknek 
köszönhetően. A Szent László Kórházban működő 
Limfóma-Mielóma Klubban havi rendszerességgel 
találkoznak az érintettek, akik körében egyre több 
a hosszan túlélő.

Júliusban a spanyolországi Sitges-ben került meg-
rendezésre a „Partners for progress” konferencia, 
melyre Európa minden részéről érkeztek civil szer-
vezetek, akik a mielóma multiplexes és az MDS 
betegek támogatását vállalták fel. Hazánkat az 
EgészségŐr Alapítvány Limfóma-Mielóma Klub-
jából Magyar Ágnes képviselte, aki maga is érin-
tett. 
Nálad hogyan derült ki, hogy mielóma multiplexes 
vagy?

Véletlenül. Egy multinacionális cégnél dolgozom, 
ahol a kötelező orvosi vizsgálat keretében alapos 
menedzserszűrésen esünk át rendszeresen. Így volt 
ez 2006-ban is. A rossz eredmények miatt az or-
vos először laborhibára gyanakodott, hiszen nem 
látszottam betegnek, magam sem éreztem semmi 
különöset a fáradtságon kívül. Hamarosan kiderült, 
hogy komoly problémával állunk szemben, de azt 
nem lehetett még akkor tudni, hogy hematológiai 
vagy nefrológiai jellegű-e a baj.
Szinte egyik napról a másikra kellett befeküdnöd 
a Margit Kórházba úgy, hogy nem érezted magad 
betegnek. Hogyan élted ezt meg?
Azt erős felindulásból még megkérdeztem az 
üzemorvostól, hogy leukémiám van-e, de legin-
kább csak azért, mert ez volt az a betegség, amiről 
már mindenki hallott. Szerencsém volt, mert nálam 
gyorsan be tudták azonosítani, hogy hematológi-
ai betegségem van. Sok mielómás beteg évekig 
járja a maga kanosszáját, mire kiderül a betegsé-
ge. A Margit Kórházban történt az első csontvelő 
mintavétel, ami sokkoló élmény volt. Jól tűröm 
a fájdalmat, de erre nem voltam felkészülve. Vi-
szont fontos vizsgálat, ez alapján született meg a 
diagnózis. Átkerültem a Rókus Kórházba dr. Gadó 
Klárához, aki végtelenül empatikus módon közölte 
velem, hogy ez egy olyan rosszindulatú betegség, 
ami viszonylag jól kezelhető. Teljesen őszinte volt, 
amit én igényeltem is.
Volt tapasztalatod, hogy mit jelent egy rosszindulatú 
megbetegedés? Féltél a rád váró kemoterápiától?
Az én családomban se közel, se távol nem volt da-
ganatos beteg, tehát nekem nem volt tapasztalatom 
arról, mivel jár pl. a kemoterápia. Persze, filmeket 
látott már az ember, de az messze más. Sokan ki 
sem merik mondani magukról, hogy rákbeteg va-
gyok, pedig az első és legfontosabb lépés az, hogy 

„Ha annyira szerencsések vagyunk, 
hogy vannak alternatívák a gyógyulásra,

akkor a betegnek felelősen kell 
részt vennie ebben a folyamatban.”
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igenis merjük felfogni ezt a tény és adott esetben 
tudjunk róla beszélni. Ezzel nem dicsekszik az em-
ber, de nem is szégyen, hiszen nem tehetünk ar-
ról, hogy megbetegedtünk. Az akkori protokollnak 
megfelelő kezeléseket kaptam, de az elején megbe-
széltünk, hogy cél az őssejttranszplantáció.
Tudtál bármit is arról, mit jelent az őssejttranszp-
lantáció? Egy szervnek az átültetését még el tudjuk 
képzelni, de az őssejt a többség számára megfog-
hatatlan valami.
Így voltam ezzel én is. A Szent László Kórházban 
dr. Gopcsa László lett a kezelőorvosom, akitől szin-
tén csak szeretetet és maximális odafigyelést kap-
tam. 2007 áprilisában elvégezték az őssejtgyűjtést, 
másnap már mehettem is haza. A következő gondo-
latom az volt, mikor mehetek vissza a transzplantá-
cióra? Folyamatosan az volt bennem, hogy ez egy 
elvégzendő feladat, mindent ki kell bírni és meg 
kell gyógyulni. Meglehetős erőszakossággal nyúz-
tam Gopcsa doktort, hogy mikor feküdhetek be 
végre. Hálás vagyok, hogy nem engedte el a keze-
met, hanem folyamatosan hívott vissza kontrollra. 
Sok betegtársam nehezményezi, hogy miért hívják 
annyiszor vissza? Én kimondottan örültem, hogy 
rendszeresen lát az orvosom. Augusztusban végre 
megtörtént a beültetés, szembesültem a sterilszoba 
körülményeivel, de tudtam, hogy be kell menni az 
egészségem visszaállítása érdekében. Nem vagyok 
mániákus, de annyira akartam a bennem lévő ösz-
szes energiával a gyógyulást, hogy azt éreztem: 
semmi nem állhat az utamba, mindent elviselek.
Kik álltak melletted? El tudtad-e fogadni a segít-
séget?
Édesanyám emberfeletti munkát végzett. Szörnyű 
lehet az, amikor valakinek a gyermeke beteg. A ba-
rátaim szerencsére a bajban is mellettem maradtak. 
A legjobb barátnőmmel 21 éve vagyunk barátok, 
olyan, mintha a testvérem lenne. Jött, látogatott, se-
gített, édesanyámban tartotta a lelket, olyan támaszt 
jelentett, ami a mai világban megfoghatatlan. Amíg 
élek, hálás leszek érte. Hazatérve már csak az volt 
a feladatom, hogy otthoni környezetben pihenjek, 
gyógyuljak. Egyre jobban lettem, de szobán kívüli 
területet úgy jártam be, mintha kimentem volna az 
utcára, fölvettem a köpenyt, a maszkot, kesztyűt

és így járkáltam a saját lakásomban. Amikor letelt 
a kritikus első száz nap, akkor már látni lehetett a 
végét a történetnek és szépen, fokozatosan visz-
szatértem a normál életembe és 2008 februárjában 
újra dolgozni kezdtem a régi munkahelyemen, ahol 
visszavártak.
Érintettként vettél részt a spanyolországi konferen-
cián. Mi volt az út tanulsága?
Úgy gondolom, hogy muszáj a betegnek egyfajta 
felelősségel viseltetni saját magával, a betegségé-
vel kapcsolatban, mert csak így van igazi esélye 
arra, hogy a csatát sikeresen megvívja. Mindenki 
maga dönt a saját életéről, de ha annyira szerencsé-
sek vagyunk, hogy vannak alternatívák a gyógyu-
lásra, akkor a betegnek oda kell tennie magát és 
felelősen kell részt vennie ebben a folyamatban. Az 
orvosokon olyan végtelen teher van, hogy muszáj 
partnerként viselkednünk. Kint nagyon komolyan 
veszik a betegedukációt, de az orvosoknak ott sincs 
elég idejük. A civil szervezetek ezt a terhet leveszik 
a vállukról. Jó érzés volt hallani, hogy a mielóma 
kezeléséhez használt, jelenlegi protokoll szerinti 
gyógyszerek, gyógyszerkombinációk jelentős ré-
sze Magyarországon elérhető és az érintett betegek 
ezekhez hozzá tudnak férni. Európa déli országai-
ban sajnos nem ez a helyzet.
Az orvosok partnerként tekintenek a civil szerve-
zetekre?
Teljes mértékben, sőt, az orvosok igénylik a vissza-
jelzést a betegszervezetek részéről. Az orvosnak 
van egy elképzelése, hogy mire kíváncsi a beteg, 
de nem biztos, hogy helyes a feltételezése.
Beszámoltak-e új kezelési lehetőségekről?
Igen, a lenalidomid néhány országban már hozzá-
férhető, nálunk a finanszírozás lesz kérdéses. Ezek 
a – legyünk őszinték – borsos árú készítmények 
felvetik számomra a beteg felelősségét. Ha tudjuk, 
hogy egy ilyen gyógyszer, a transzplantáció meny-
nyibe kerül és ezt az állam ránk költi, akkor nekünk 
is betegként, felelős állampolgárként meg kell ten-
nünk mindent annak érdekében, hogy meggyó-
gyuljunk. Csak az orvosi utasításokat betartva, 
szabálykövető módon van esélyünk a gyógyulásra.

Kéri Ibolya
EgészségŐr Alapítvány
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Argyelán Krisztina és Szani Roland  kalauzol-
ja tovább Önöket kedves nézőink az életmó-
di-egészség-szépség-prevencióval foglalkozó 
műsorunkban az 
EgészségŐrben min-
den vasárnap délelőtt 
a Viasat3 csatornáján. 
Műsorunkban tornáz-
ni fogunk. Minden or-
vostársaság egyetért 
abban, hogy a preven-
ciónak és a rehabili-
tációnak igen hatásos 
módja a testmozgás, 
és hogy hogyan kell 
nekikezdeni mind-
azoknak, akik eddig a karosszéket részesítették 
előnyben, az énekes és testépítő specialista, 
Skrapits  Erik hívja egy kis mozgásra. 
Főzünk, méghozzá egészségkonyhánkban nem 
kisebb séf forgolódik, mint Kiss Mariann, aki 
Brad Pittnek és családjának több hónapon át 
főzött, és a színész annyira meg volt elégedve 
a könnyű és egészséges finomságokkal, hogy 
Mariannt még Franciaországba is magával vitte. 
Kis Mariann bemutatja, hogy apró trükkökkel, 
ügyes, évszázadokon át kipróbált technikákkal 
hogyan készíthet bárki a családjának finom és 
egészséges ebédet vagy vacsorát.
Betegedukációs rovatunkban a cukorbetegek és 
családtagjaik számára kívánunk hasznos infor-
mációkat nyújtani. 

 Népi gyógymódok a XXI. században elne-
vezésű rovatunkban azt mutatjuk be, hogy mi 
mindennel lát el bennünket a természet, amely 

hasznos lehet egész-
ségünk megőrzése és 
visszaszerzése céljára 
életünk minden sza-
kaszában. Segítünk 
eligazodni a gyógy-
növények között, és 
hasznos tanácsot adni 
azok felhasználási 
módjaira. 
Valamennyi adásunk-
ban elismert orvos-
professzorok adnak 

közérthető tanácsot arra vonatkozóan, hogy 
mit tegyen egy adott betegségben szenvedő sa-
ját életminőségének javítása, jó közérzetének 
fenntartása és persze elsősorban a gyógyulása 
érdekében.  
Bemutatjuk a legmodernebb ellátási és gyógyí-
tási módokat, a hagyományos és a választható 
gyógymódok közül egyaránt.
Az őszi újrakezdéshez kérjük nézőink közre-
működő segítségét, írják meg nekünk, milyen 
témákkal foglalkozzunk szeptembertől műso-
runkban.

Műsorunkat visszanézhetik a www.egeszsegkalauz.hu oldalon.
Leveleiket az info@egeszsegor.com címre várjuk.

EgészségŐr 
Szeptember 30-tól minden vasárnap délelőtt a Viasat3 műsorán

Fotó: Tausz Irina
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 Országos Kreatív Pályázat

Az ANITA Hungária Kft. 
„Mutassa meg a kreatív oldalát” 

elnevezéssel, alkotói pályázatot hirdet

Az alkotói pályázatunk célja, hogy a mellrákból gyógyult és a rákkal most küzdő hölgyek 
alkotásaikkal a betegségükkel kapcsolatos érzéseiket hozzák a felszínre pályaműveiken ke-
resztül. 
A pályázók egy-egy már nem használt Anita protézistartó melltartó átalakításával, dekorálásával, 
egészen pontosan művészi átformálásával - átalakításával induljanak pályázatunkon.
Nincsenek alkotói határok. Befesthetik, varrhatják, hímezhetik, ragaszthatják, szétvághatják, told-
hatják-foldhatják a melltartókat, kedvük és művészi indíttatásuk szerint.
A résztvevő hölgyek készíthetik alkotásaikat egyedül vagy önsegélyező csoportokban, klubokban 
közösen. 
A pályamunkák mellé szeretettel várunk olyan történeteket, verseket is, melyben bemutatják mell-
tartóikat, írnak tapasztalataikról, a betegség legyőzésébe vetett hitükről, gyógyulásuk történetéről.
Prominens zsűri választja ki a nyertes pályamunkákat
A beérkezett pályázatokat lefotózzuk, így az interneten is megtekinthetők lesznek és szavazni is 
lehet rájuk a www.egeszsegor.com oldalon.
A 20 legjobb pályamunkát kiállításon is bemutatjuk.

Díjak: I, díj: 100.000 Ft, II. díj 75.000 Ft, III. díj 50.000 Ft. 
A pályázat kiírója fenntartja a jogot különdíj adományozására.

Nyilvános eredményhirdetés: 2012. október 4.
Arra kérjük a pályázókat, hogy pályamunkájukat jeligével ellátva nyújtsák be. Mivel minden pá-
lyázót írásban is értesítünk, kérjük, hogy nevét, címét és telefonszámát egy jeligével ellátott külön 
borítékban adja meg. 
A pályaművek postai úton történő feladási határideje: 2012. szeptember 30.
Postacím:  Daylight Kft. 1038 Budapest Tündérliget utca 3/III/D.
A borítékra írják rá: „Mutassa meg a kreatív oldalát”
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A daganatos betegségek kezelése az orvosi protokoll szerint ke-
moterápiával illetve sugárkezeléssel történik. Ezek a klasszikus 
onkológiai kezelések sajnos komoly mellékhatásokkal járnak. 
Ilyen ismert mellékhatások a hányás, hasmenés, hajhullás, étvágy-
talanság, bőrreakciók, vérszegénység, alacsony fehérvérsejtszám, 
ami az ellenálló képesség csökkenését eredményezi, amelyből 
fertőzésveszély következik. Az onkológiai kezelésekkel együtt 
járó mellékhatások személyenként változnak és az alkalmazott 
kezeléstől is függenek. Amennyiben viszont a mellékhatások mi-
att csökkenteni kell a gyógyszerek dózisát vagy fel kell függesz-
teni a kezelést, az veszélyezteti a terápia eredményességét, tehát 
mindenképpen hátrányt jelent. Ezért egyre nagyobb szükség van 
olyan kiegészítő illetve támogató terápiára, amely ezeket a prob-
lémákat a minimálisra csökkenti, és amelynek alapvető célja a 
szervezet általános erősítése, a kezelések jobb elviselhetőségének 
elősegítése a mellékhatások csökkentésével, ami által fokozódik a 
terápia hatékonysága és javul az életminőség.
 
A Kaqun víz immunerősítő hatékonyságát klinikai vizsgálati ered-
mények igazolják. 
A Kaqun víz mind a gyártási technológiát, mind a tudományos 
eredményeit tekintve egyedülálló!
A Kaqun víz ivó-és fürdőkúrában több helyen is megtalálható az 
országban. Legújabb kádrendszerünkben, jelenleg is onkológiai 
kezelés alatt álló betegeken randomizált vizsgálat folyik országos 
intézményben.

További információ: www.kaqun.hu                                                                    
   Infóvonal: 06- 1- 696- 0870

Kaqun, az életelem

PR-cikk



MEGJELENT!

Egészségről, betegségről mindent!SPRING MED KIADÓ

Eredeti ár:
3480 Ft 
Kedvezményes 
ár: 
2785 Ft

A könyv megrendelhető közvetlenül a kiadótól:
 SpringMed Könyvsarok: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.
 SpringMed webáruház: www.springmed.hu

A könyv kapható a nagyobb könyvesboltokban és egyes patikákban!
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Orvosviccek
- Doktor úr, biztosan megjavul a látásom, ha sok sár-
garépát eszem? 
- Asszonyom, látott már maga szemüveges nyulat?

– Önnek tehát az a panasza, hogy álmában beszél. 
Szerencsére egyedül lakik, nem zavar senkit. 
– és a kollégáim az irodában, doktor úr?!

Adatfelvétel 
– Dohányzik? 
– Nem, doktor úr, köszönöm, inkább innék valamit.

Fülorvosnál 
– Kérem, főorvos úr, a jobb fülemre szinte alig hallok 
az utóbbi időben. 
– Sajnálom, hogy ezt kell mondanom, uram, de ezen 
már nem lehet segíteni. Ez a kor, kérem.
– Na de a jobb fülem öregebb, mint a bal?!

A fogorvoshoz új beteg érkezik. Az orvos beülteti a 
székbe, ránéz, egyre figyelmesebben nézi, azután fel-
derül az arca: 
– Á, van szerencsém! Ön bírságolt meg tegnap, mert 
tilosban parkoltam?

Összevert ember támolyog este az orvoshoz. A doki 
szörnyülködve így szól: 
- Magával meg mi történt? 
- Nekem jött egy hattyú! 
- Egy hattyú? 
- Utána elütött egy ufó! 
- Hm, egy ufó... 
- Aztán oldalba csapott egy angyal! 
- Aha értem. És utána? 
- Utána kikapcsolták a körhintát...

Doktor úr! Itt a gyomromban valami iszonyatosan 
ketyeg, mióta bevettem azt az altatót, amit ki tet-
szett írni. 
- És hogyan vette be? 
- Úgy, ahogy mondta: lefekvés előtt egy órával

Könyvelő az orvosnál:
- Doktor Úr, nem tudok 
aludni!
- Számoljon bárányokat 
elalvás előtt!
- De épp ez a baj, min-
dig, mikor elkezdem szá-
molni, elrontom és vagy 
1 óra kell hozzá, mire 
rájövök, hogy hol is ron-
tottam el!

Pszichiáternél:
- Doktor Úr! Hogy tudnám elérni, hogy egyszer 
végre az enyém lehessen az utolsó szó és ne a fe-
leségemé?!?
- Csak mondja azt, hogy: Igen, szívem!

Orvos kérdezi a betegét: 
- Aztán mondja, hány cigarettát szív naponta? 
- Négyet- vallja be a páciens. 
- De hiszen a kúra idejére csak kettőt engedélyez-
tem! 
- Az igaz, de voltam egy másik orvosnál is, aki szin-
tén kettőt engedélyezett.

Egy énekestől kérdezi egy ismerőse: 
- Hallom, visszavonultál. Nem énekelsz többet. 
- Igen, eltiltott az orvos. 
- Melyik? Amelyik a szomszédodban lakik?

- Fáj a torkom! 
Kr.e. 2000: Tessék, edd meg ezt a gyökeret! 
Kr.u. 1000: Az a gyökér pogány dolog, mondj el 
egy imát! 
Kr.u. 1850: Az az ima babonaság, idd meg ezt az 
elixírt! 
Kr.u. 1940: Az az elixir kígyóolaj, nem tesz jót, 
nyeld le ezt a pirulát! 
Kr.u. 1985: Az a pirula hatástalan, vedd be ezt az 
antibiotikumot! 
Kr.u. 2001: Az az antibiotikum nem természetes! 
Tessék, itt egy gyökér...
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Kedves Rejtvényfejtő!
A helyes megfejtést beküldők közül 

szerencsés játékosunk nyereménye egy 
ajándékcsomag a SpringMed Kft.

felajánlásával.

Előző számunk nyertese:
Zsiga János (Szentendre)

A megfejtést a kiadó címére kérjük bekül-
deni: 

Daylight Kft. 
1038 Budapest, Tündérliget u 3/III.

A beküldés határideje: 2012. október 20.  
Jelige: „RákVolt”



Időpont:        2012. október 4. (csütörtök), 15.00 óra

Helyszín:       Arany 10, III. emelet, Tolnay Klári Színházterem
    1065 Budapest, Arany János utca 10.

Helyszín megközelítése tömegközlekedéssel: M3 metróval az Arany J. utcai megállóig

A rendezvényen a részvétel ingyenes!
Kérjük részvételi szándékát a korlátozott számban rendelkezésre álló férőhelyek miatt feltétlenül 
szíveskedjék jelezni az alábbi elérhetőségek egyikén:

•   telefonon: 06-1-438-0814, 06-1-335-0338
    hétfőtől péntekig 9 és 17 óra között
•   levélben: Magyar Rákellenes Liga, 1507 Budapest, Pf. 7.
•   emailben: info@daylightmedia.hu

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!
Mi is az a HER2 
Ma már tudható, hogy az emlőrák nem egységes kórkép, inkább egy gyűjtőfogalom, több, egymástól 
jól elkülöníthető ráktípus tartozik ide. Abban az esetben beszélünk HER2-pozitív emlőrákról, ha a 
HER2-receptorok nagyon nagy számban fordulnak elő az emlőrák sejtjeinek felszínén. Minden ötö-
dik emlőrák ide tartozik. A megsokszorozott HER2-receptorok különböző módszerekkel kimutatha-
tók, így a HER2-pozitív emlőrákos esetek kiválaszthatók.
Új célzott terápia a HER2 negatív emlőrák kezelésére
Új, hatékony terápiás lehetőséget jelent áttétes emlőrákban a daganatok érképződésének és vérellá-j, hatékony terápiás lehetőséget jelent áttétes emlőrákban a daganatok érképződésének és vérellá-
tásának gátlása. A kezelés lényege, hogy a vérellátás gátlásával megakadályozhatjuk a daganat táp-
anyag- és oxigén ellátását, ami a daganat elsorvadásához vagy a továbbterjedés lassulásához vezet. A 
kemoterápiával együtt alkalmazott célzott érgátlás lehetővé teszi, hogy a korábbiakhoz képest jelen-
tősen javuljon a betegek életminősége.

Ezúton tisztelettel meghívjuk Önt

a HER2 Betegklub
őszköszöntő klubnapjára

MEGHÍVÓ

Rendezvényünk támogatója:


