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■ Az IOF kiadványokkal, pályázatokkal, tovább-
képzésekkel támogatja tagszervezeteit. Hírlevelé-
nek új neve van: Osteoporosis Action, amelyben
többek között irányvonalakat adnak a csontritku-
lás és más csontbetegségek elleni küzdelemhez.
Ebben a számban Imelda M. Read (Anglia), az Eu-
rópa Parlament tagja a megelôzésre hívja fel a fi-
gyelmet. Ennek szükségességét néhány ijesztô
adattal támasztja alá:

■ Május 26-28-ig Nápolyban rendez-
ték meg az Oszteoporózis Betegtársa-
ságok VII. Nemzetközi Konferenciáját,
melyen több mint 40 ország küldöttei
vettek részt. A Nemzetközi Oszteo-
porózis Alapítvány vezetô orvostudó-
sai tartottak elôadást a betegséggel
kapcsolatos legújabb fejleményekrôl a
diagnózis és a terápia területén. Dél-
utánonként mûhelygyakorlatokat tar-
tottak, melyeken felváltva vettünk
részt: hasznos tanácsokat, ötleteket
kaptunk ahhoz, hogyan lehet több ön-
kéntest bevonni a munkába, és fôleg,
hogyan kell megtartani ôket, a króni-
kus fájdalomnak milyen lelki vonatko-

zásai vannak, hogyan lehet javítani az orvos–
beteg kapcsolatot, és még sok más témában. 

(A szerk.)

��Az Európai Kö-
zösség államaiban
jelenleg 500 000
kórházi ágyat fog-
lalnak el a csontrit-
kulásos betegek
évente. Ez a szám a
következô 50 évben
kétszeresére fog
nôni.

��Csak a kórházi
ápolás költségei
meghaladják az évi
3,5 milliárd Euró-t
ezekben az orszá-
gokban.

��2050 után a 6.3 millió csípôtáji törés
75%-a a fejlôdô országokban fog elôfor-
dulni.

■ Ebben az évben az Oszteoporózis Világnap
plakátját egy magyar lány, Fekete Júlia rajzol-
ta meg. A plakát tükrözi az idei világnapra hir-
detett oktatási program célkitûzését: „Törôdj a
csontjaiddal!” Julika arra figyelmeztet minket,
hogy gondoskodjunk olyan egészséges életmód-
ról, amely megelôzi a csontritkulás kialakulását.
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Kedves Olvasó!

2001. az Önkéntesek Nemzetközi Éve,
2001-10-ig tart a Csont és Izület Évtize-
de, és október 20-a az Oszteoporózis
Világnapja. Ezek az alkalmak számos
rendezvény tartására adnak lehetôsé-
get: rádióban, televizióban beszélgeté-
sek, elôadások hangzanak el, újságokban
a témával kapcsolatos cikkek jelennek
meg. Csak néhányat ragadok ki közülük:
Október 12-15 között a budapesti
Novotel Szállóban nemzetközi önkén-
tes konferencia az Önkéntesek Nem-
zetközi Éve keretében a NIOK Alapít-
vány és egy brit önkéntes szervezet
rendezésében.
Október 17-én a Kossuth Rádióban
Oszteoporózis Nap.
Október 17-19-ig az ORFI 50. szüle-
tésnapja alkalmából – többek között –
ingyenes csontsûrûség mérés.
Az „Ízületi betegek világnapja” – Hévíz,
október 11.
A „Derekas derék világnapja” – Gyula,
október 14.
A „Csontritkulás Világnap” – Tatabánya,
október 17.
Remélem, a következô számban a rész-
letekrôl is beszámolhatunk. Jó olvasást
kívánok!

Üdvözlettel

DDRR..  BBAARRNNAA JJUUDDIITT
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AAzz  ééllôô  ccssoonntt::
Mibô l  á l l  a  csont?

ÁÁllllííttssdd  mmeegg  aazz  iiddôôtt::
Éle tmódvá l tozta tás
lé lek tan i  nézôpontbó l

IIOOFF  --  hhíírreekk
Az IOF á l ta l  megh i rdete t t

Oszteoporóz i s  
Világnap kampány-
plakátját egy
magyar  lány
ra jzo l ta :
Fekete  Jú l ia .
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Unger  Káro l y :  Sa j toskönyv

Fordu lópont :
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Örömmel népszerûsítjük a
M a g y a r  K ö n y v k l u b

gondozásában megjelent

Sajtoskönyvet ,
amelyben Unger Károly
gasztronómus ontja a 
finomabbnál finomabb 
sajtos recepteket.
Ne feledjük, hogy 10 dkg
kemény sajt fedezi a napi
kalciumszükségletet.
Beleolvasgatva a könyvbe
– gondolatban –
átköltöttem Kabos Gyula
híres mondását: sajtot
akarok enni sajttal!
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Kótzián Katalin:

T Ö R Ô D J
M A G A D D A L

(Életmódi tanácsadás)

Fáj a hátad,
Gerinced, nyakad,
Saját ötleteddel 
Ne gyógyítsd magad!

Az orvos vár,
Amit mond, hallgasd.
De fölöslegesen
Sohase nyaggasd.

Derékfájás,
Reuma gyötör,
A vércukrod magas,
Az sem nagy öröm.

Ráadásul
Bosszant még egy kín:
Az, hogy megint fölment
A koleszterin.

Vérnyomásod
Naponta méred,
Ha magas, az orvos
Tanácsát kérjed!

Mozgást ajánl,
Uszodát, tornát,
S hogy ne egyél túl sok
Süteményt, tortát!

Inkább fogyassz
Zöldséget, tejet,
Gyümölcsöt, halat, a
Zsíros húst ne edd!

Sok fokhagymát 
Egyél, meg magvat,
Cigarettát szüntess,
Alkoholt hagyjad!

Bicikliddel
Járj utcát, dombot.
Ne a nyugágyon várd
A sült galambot!

Így elkerül
Sok nem várt csapás,
S kevesebb bajt okoz
A csontritkulás.

K Ö N Y V A J Á N L Ó

Ez a karhosszabbító segédeszköz 
a gerincbántalmakban, 
és az ízületi betegségben 
szenvedõknek is nagy segítség. 
Számos problémát saját 
maga meg tud oldani. 
(Pl.: földrõl felemel, 

polcról levesz 

valamit, stb.)

A segédeszközt a Gerontex
Gyógyászati Segédeszköz
Kereskedelmi Kft. forgalmazza.

Szaküzletek:

• 1096 Budapest, Haller u. 2.
Tel.: 476-1004

• 1052 Budapest, Deák tér 4-5.
Tel.: 267-2446



5. oldal, Pannontej hirdetés (film)
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Hogyan képzôdik, hogyan válto-
zik a csontszövet az élet folya-
mán? Korábban kôszerû kép-

zôdménynek vélték, mivel ez az egyet-
len emberi és állati szövet, ami akár
több ezer év után is épségben maradhat.
Ezzel szemben az elmúlt évtizedekben
megismerhettük a csont élettanát.
A csontritkulást alattomos kórnak ne-
vezzük, mivel a korral járó csonttö-
megcsökkenés általában nagyon lassan
alakul ki és tünetmentes, mígnem be-
következik az elsô csonttörés. Ez azt
jelzi, hogy a betegség már sok évvel
korábban kezdôdött és a diagnózis fel-
állítása elôtt kezelhetô lett volna.
Az átlag életkor emelkedése és a civi-
lizációs ártalmak következtében a
csontritkulással kapcsolatba hozható
csonttörések száma növekszik. Ma-
gyarországon jelenleg évi l6 000 csípô-
táji törés, kb 30 000 csuklótörés és
csigolyatörésekre kell számítani. A nôk
40 % - a számíthat ar-
ra, hogy élete folya-
mán csonttörést fog
elszenvedni. A követ-
kezô 50 évben ezek a
számadatok várható-
an a duplájukra emel-
kednek. (Összeha-
sonlítás céljából: a
nôk 9% - a számíthat
mellrákra, és 40% - a
szív-, és érrendszeri
betegségre 50 éves
kora felett) Ezek az
adatok jelzik a csont-
ritkulás jelentôségét,
fôleg ha figyelembe vesszük, hogy a be-
tegség részben megelôzhetô volna és a
már kialakult betegség is eredménye-
sen kezelhetô.

A CSONT ANYAGCSERÉJE

A születéstôl az élet legvégsô határáig
rendkívül aktív és szabályozott a csont
anyagcseréje. A csontszövet önálló
szervrendszerként mûködik.
A csontszövetben un. csontbontó sej-
tek (osteoclastok) üregeket vájnak a
csontfelszíneken, lebontják a már el-
öregedett csontszövetet és ezeket az
üregeket a csontépítô sejtek (osteo-

blastok) feltöltik új, jó minôségü csont-
szövettel. Az újszülött rugalmas porcos
vázzal jön a világra, és az elsô l,5-2 év-
ben a gyors növekedés és mészbeépü-
lés teszi lehetôvé, hogy a kisgyerek
talpraáll és a fizikai terhelésnek egyre
jobban ellenáll. A növekedés idôszaká-
ban a csontépítés van túlsúlyban, míg
idôskorban az oszteoporózis kialakulá-
sában a fokozott csontbomlás játszik
szerepet. A sejtmûködés szabályozásá-
ban a fizikai aktivitás, az izomerô, a táp-
lálék ásványi anyag-, vitamin- és fehérje-
tartalma, valamint a hormonok fontos
szerepet játszanak. 16-l8 éves kor felett,
ha a csontváz növekedése befejezôdött,
még 30-34 éves korig erôsödik a csont-
szövet. Sport, fizikai terhelés hatására
alakul ki az igénybevételnek legjobban
ellenálló csontszerkezet. Ez idôben ala-
kul ki az un. csúcs csonttömeg, ami a
tartalékot biztosítja a késôbbi életkor-
ban bekövetkezô csonttömeg csökke-

néshez, a csont-
ritkulás kialakulá-
sához. 
Ezért a csontrit-
kulás megelôzé-
sének egyik leg-
fontosabb idôsza-
ka a fejlôdés, nö-
vekedés periódu-
sában a genetikai
adottságoknak
megfelelô opti-
mális csonttömeg
kialakítása. 
Ezt egészséges
táplálkozás és fi-

zikai aktivitás, tréning biztosításával
érjük el. Kerülendôk a csontanyagcse-
rét károsító un. rizikófaktorok, mint az
erôltetett, tartós fogyókúra, túlzott
Cola fogyasztás, dohányzás, nemi hor-
monok mûködészavara. 35-tôl kb. 48
éves korig a csonttömeg állandóságát
az egészséges életmód biztosítja. Ezt
követôen kezdôdik egy lassú, kb. évi
O,5% - l%-os csonttömeg csökkenés,
ami a nôk kb 25%-ánál a menopauza
elsô 5 évében évi 2 – 3 – 5 %-ra is fel-
gyorsulhat, alapját képezve a posztme-
nopauzás oszteoporózisnak.
Laborvizsgálatokkal is kimutatható eb-
ben az idôszakban a csontbontó sejtek

mûködésének túlsúlya. Ezért alkalma-
zunk ebben a periódusban szükség
szerint csontbomlást gátló gyógysze-
reket. Férfiaknál is kialakulhat csont-
ritkulás, de általában késôbbi életkor-
ban és lassabban, fokozatosan csökken
náluk a csonttömeg.

A CSONTRITKULÁS SZÖVÔDMÉNYEI

A korral járó csontritkulás következ-
tében csökken a csontszövet mésztar-
talma, károsodik a csontszerkezet és a
csontszövet minôsége, rugalmas rost-
tartalma is csökken. Ez az oka annak,
hogy a csontritkulás tünete a fokozott
csonttörékenység. 
Az oszteoporózissal kapcsolatba hoz-
ható csonttörések, a csukló-csigolya-
törés és a csípôtáji (combnyaktörés)
sok szenvedéssel, mozgáskorlátozott-
sággal járhatnak. Az idôskori csípôtáji
törések életveszélyt, az önállóság el-
vesztését is elôidézhetik. 

A HAZAI BETEGELLÁTÁS

A csontritkulás megelôzése, korai diag-
nosztikája és kezelése Magyarországon
jól szervezett, 120 oszteoporózis cent-
rum látja el a betegeket országszerte. A
bizonyítottan hatásos, legkorszerûbb
gyógyszerek mind rendelkezésre állnak.
A kivizsgálást, valamint a gyógyszeres
kezelést az Országos Egészségbiztosító
nagymértékben támogatja. Arra törek-
szünk, hogy ismeretterjesztés útján a
lakosságot tájékoztassuk. Ezután re-
méljük, hogy mindenki maga gondol a
korral járó csontritkulás veszélyére és
idôben fordul orvoshoz konzultáció
céljából. 
Egyre több oszteoporózis betegklub lé-
tesül, ahol gyógytorna betanítás, orvosi
elôadások, sok közös program segíti a
csontritkulás tudatos megelôzését és a
betegek állapotának javulását. Nagy se-
gítséget nyújtanak ebben a tevékeny-
ségben lelkes önkénteseink. Fontos az
idôs betegek szükség szerinti gyógysze-
res kezelése és az elesések megelôzé-
se. Célkitûzésünk a csonttörések szá-
mának csökkentése és az idôsödô la-
kosság életminôségének javítása. 

M I B Ô L  Á L L  A  C S O N T ?

DDRR ..   BB OOSSSSÁÁNNYY II AADDAA RROOVVAATTAA



É L E T M Ó D V Á L T O Z T A T Á S
L É L E K T A N I  N É Z Ô P O N T B Ó L

7

áá ll ll íí tt ss dd   mm ee gg   aa zz   ii dd ôô tt

Amikor
va lak i
m e g -

kapja az osz-
teoporózis di-
agnóz isát , az
orvos ponto-
san és szigorú-
an elôírja, hogy
ezt követôen
mi a teendô. A

beteg megijed és igyekszik elfogadni
az útmutatást, de ahogy múlnak a
hetek, valahogy csökken az „enge-
delmesség”. Mi ennek az oka? Hi-
szen épeszû ember nem lehet önma-
ga ellensége!
Ne vádoljuk magunkat! Nem va-
gyunk sem butábbak, sem fegyelme-
zetlenebbek, mint mások. Egyszerû-
en arról van szó, hogy életünk nagy
részét mindannyian automatikusan
éljük, és bizony nem könnyû feladat
átállni az „automatikus üzemmódról
a „kontrollált üzemmódra”. 
Ahogy testünk is automatikusan, a
tudatosság elôl rejtetten teszi a dol-
gát, és csak akkor üzen a tudatunk-
nak – a tünetek útján – ha a mûkö-
désben probléma van. Ugyanígy,
cselekvéseink, hétköznapi aktivitá-
saink nagy része is automatikus. Rit-
kán gondolkodunk el azon, hogy a
mindennapjainkban mit, miért és
hogyan teszünk. A rutinná alakított
életvitel jó ideig nagyon hasznos le-
het, hiszen sok energiát megtakarí-
tunk azzal, hogy bizonyos dolgokon
nem kell gondolkodnunk – megy
minden magától. De vajon biztos,
hogy ez az igazán jó energiagazdál-
kodás? Valószínûleg nem! Számos
rutinunk lustaságból vagy megalku-
vásból születik, és hosszú távon egyál-
talán nem a testi-lelki egészségünket
szolgálja. A májusi, balatonfüredi
konferencián elmondtam, hogy mit
tanácsol a lélektan, hogyan szaba-
dulhatunk meg automatikussá vált
beidegzôdéseinktôl, régi, rossz ru-
tinjainktól. Az ott elhangzottakat
szeretném ezúton minden OBME
tag számára közkinccsé tenni. 

AZ ÉLETMÓDVÁLTOZTATÁS

FELTÉTELEI:

• Tedd tudatossá, amit eddig
automatikusan csináltál!
Mindenek elôtt vizsgáljuk meg, hogy
hogyan is élünk! Ha ezt megtesszük,
meglepve fogjuk látni, hogy mennyi
mindent csinálunk rosszul, vagy leg-
alábbis ügyetlenül. (Pl. miért kelünk
az utolsó pillanatban, ahelyett, hogy
csak negyed órával korábban éb-
resztve magunkat egy kicsit tornáz-
nánk is?) Természetesen nagy úr a
megszokás, nem lehet mindent
azonnal megváltoztatni. 

• Válaszd ki, miben akarsz elô-
ször változást!
Elôször leltárt kell készíteni mind-
azokról a szokásainkról, amiket sze-
retnénk megváltoztatni. (Pl. leszokni
a dohányzásról, kevesebbet kávézni,
többet sétálni, stb.) 
Ezt követôen jöhet a rangsorba állí-
tás: Mi az, amit elsôként kell elhagy-
nunk vagy lecserélnünk?

• Szabj magadnak határidôket!
Ha megvan a leltár és a rangsor, jö-
het az ütemezés: Tûzzünk ki ma-
gunknak határidôket! Legyenek rö-

vidtávú és hosszútávú programjaink!
Elôször döntsük el, hogy mik legye-
nek azok a konkrét, kicsi lépések,
amiket egy gondosan megválasztott
közeli idôpontig végig tudunk csinál-
ni. (Pl. egy héten át minden nap sétá-

lunk negyed órát) Majd illesszük be
ezeket a kicsi terveket a hosszútávú
programunkba. 

• A próbaidô alatt szertartáso-
san végezd az új cselekvést!
Az új szokást örömtelivé kell ten-
nünk! Ha csak kötelességnek vesz-
szük a napi negyedóra sétát, akkor
nem válik hasznos rutinná. Keressük
meg azt az idôpontot és útvonalat,
ami a legkellemesebb nekünk! És él-
vezzük ki a jótékony hatását!

• Keressünk az új szokáshoz
társat!
Ha az új viselkedésforma csak ne-
künk jó, kisebb örömet okoz, mint
ha mással is meg tudjuk osztani. (Pl.
a séta a családtagjainknak, vagy bará-
tainknak is hasznos –, szervezzük
meg, hogy együtt menjünk!) Ha a
közvetlen környezetünkben nincs,
aki társunk lehetne az új életformá-
ban, keressük meg a megfelelô kö-
zösségeket (pl. oszteoporózis klu-

bok). Kérjünk meg va-
lakit, hogy segítsen
nekünk a kezdésben!
Együtt tegyük meg az
elsô lépéseket, köl-
csönösen – és rend-
szeresen – támogatva,
biztatva egymást!
Ha pedig képesek vol-
tunk a változtatásra,
nyugodtan legyünk
büszkék önmagunkra!
Nagy dolgot vittünk
véghez.

Sok sikert hozzá!

VV..  KKOOMMLLÓÓSSII AANNNNAAMMÁÁRRIIAA

EELLTTEE  BBTTKK  SSzzeemmééllyyiisséégg--
ééss  EEggéésszzssééggppsszziicchhoollóóggiiaaii

TTaannsszzéékk

DDRR ..   VV..   KK OOMMLLÓÓSS II AANNNNAAMMÁÁRR IIAA PPSSZZ IICCHHOOLLÓÓGGUUSS RROOVVAATTAA
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AMagyar Osteoporosis és
Osteoarthrológiai Társa-
ság és a Magyar Radioló-

gus Társaság Osteológiai Szekció-
ja a szakma legnagyobb esemé-
nyének számító II. Magyar Oste-
ológiai Kongresszusát rendezte

rést, amely a betegek szempont-
jait helyezi elôtérbe.
A HOPP (Hungarian Osteoporosis

Project, azaz Magyarországi Csontrit-

kulás Projekt) a MOOT irányításá-
val megvalósuló és az MSD gyógy-
szergyár által támogatott program,
amely reprezentatív adatokkal és
megdöbbentô új ténnyel szolgál,
melyeket Lakatos Péter profesz-
szor, a MOOT elnöke ismertetett.
A felmérésbôl kiderül, hogy a
megkérdezett, veszélyeztetett
korban (55 felett) lévô nôk 96
százaléka hallott már a csontrit-
kulásról, mégis, alig 9 százalé-
kuk vélte azt, hogy a betegség-
bôl adódóan fennáll számára a
rokkantság veszélye.

A tudományos program elôtt, má-
jus 24-én délután, a Füred Hotel
kertjében, a Balaton
partján az OBME 150 –
az ország különbözô
területein tevékenyke-
dô klubokból idesereg-
lett – klubtag részvéte-
lével Oszteoporózis Civil

M I T Ö R T É N T  B A L A T O N F Ü R E D E N ?
BBeesszzáámmoollóó  aa  IIII..  MMaaggyyaarr  OOsstteeoollóóggiiaaii  KKoonnggrreesssszzuussrróóll

meg Balatonfüreden, 2001. május
24–26. között. A rendezvény
adott alkalmat arra a sajtótájé-
koztatóra, amelyen bemutatták
azt a hazai oszteoporózis felmé-

Fórumot tartott. A szabadban volt
torna, tánc és relaxáció és tapasz-
talatcsere és barátkozás.
Ladányi Gabriella táncpedagógus
mûvészi táncot diktált; Árva Esz-
ter, az ORFI gyógytornásza fél-
óránként tartott tornát; és min-

... barátkozás

... tánc

... torna
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Á prilis 27 - 29-ig a Viseg-
rádi Rehabilitációs
Szakkórház rendezésé-

ben V. kongresszusát tartotta Do-
bogókôn az OROM. (Oszteoporó-

zis Rehabilitáció Országos Munka-

csoportja). A rendkívül gazdag
tudományos program utolsó
napján, vasárnap délelôtt az
OROM és az OBME közös ren-
dezvényén az ország különbözô
területeirôl érkezett klubtagok,
betegek vegyültek az egészség-
ügyiek közé. 
Tanulságos elôadásokat hallot-
tak a csontról (Dr. Bossányi

Ada), a csontritkulás hatásáról
az életminôségre, (Professzor

Bálint Géza), az életmódról és a
törés megelôzésrôl (Boros Szil-

via és Dr. Somogyi Péter), a társa-
dalmi célú kommunikációról
(Zalatnai Klára), és bemutatko-
zott a tatabányai betegklub (Dr.

Korányi András).

denki áhítattal relaxált Szikriszt Éva
pszichológus segítségével.

Késôbb a konferencia teremben
Marton István professzor érdekes,
tartalmas beszélgetést moderált a
megelôzésrôl, az egészségfejlesz-
tésrôl, az életmódváltás indítékai-
ról és a rehabilitációról.

BB..JJ..

A RÉSZTVEVÔ KLUBOK
MEGÉRDEMLIK A PUBLICITÁST: 

• Magyar Oszteoporózis 

Betegek Társasága,

Budapest; 

• Kútvölgyi Oszteoprózis Klub,

Budapest; 

• Kistarcsai Kórház 

Oszteoporózis Klub; 

• Életmód Klub, 

Százhalombatta; 

• Csontritkulásos Betegek 

Egyesülete, Tatabánya; 

• Fejér Megyei Oszteoporózis

Klub.

V.  O R O M  K O N G R E S S Z U S –
D O B O G Ó K Ô

... munka közben 

Relaxációs gyakorlat Szikriszt Évával

... beszélgetés
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Ilyennek lát bennünket egy férfi,
egy férj! Valóban, a tinédzser koron
már túl vagyunk, de szeretünk élni, és
még mindig tenni akarunk. Tenni ma-
gunkért, lányainkért, unokáinkért, az
eljövendô nemzedékekért. Nagy sza-
vak, legalábbis annak látszanak, de a
nagy dolgok kis lépésekkel kezdôd-
nek. Az elsô lépéseinket 1993-ban
tettük meg, bizonytalanul indulva, né-
ha kissé imbolyogva, segítséggel bár,
de elindultunk.
Kik segítettek? Orvosok, akik nem-
zetközi kongresszusokon látták, hal-
lották, hogyan mûködnek máshol be-
tegklubok, betegegyesületek. Gyógy-
szergyárak, amelyek rendezvényeink

anyagi feltételeit biztosí-
tották, egészségügyi in-
tézmény, amely helyet
adott összejöveteleink-
nek és a MEOSZ – Moz-
gáskorlátozottak Egyesü-
leteinek Országos Szö-
vetsége – amely vállalta
jogi képviseletünket.
Ennyi bába? ...de nem
vesztünk el! Sôt! 20-25 fô
alkotta eleinte a klubot.
Aztán egyre gyarapod-
tunk, ás ma 220 aktív ta-
gunk van.
Mit csináltunk? Kezdet-
ben tevékenységünk a ha-
vi egyszeri összejövete-
lekre szorítkozott, amikor

érdekes elôadásokat hallhattunk a
csontritkulásról, a vele kapcsolatos ku-
tatásokról, a legújabb eredményekrôl
és gyógyítási módszerekrôl, ….de nem
csak hallgathattunk, hanem kérdezhet-
tünk is! Választ kaptunk – számunkra is
érthetô választ –, és ha kellett, taná-
csot is. Tornázhattunk. Igaz, nem világ-
versenyekre készültünk, nem lettünk
olimpikonok, de lassan-lassan elértük,
hogy a hátizmaink kibírtak fájdalom
nélkül egy-egy vasárnapi ebédfôzést, és
lett erônk felszállni az egészségeseknek
is magas lépcsôjû pesti autóbuszokra.
Sorstársként jobban megértettük egy-
mást. Vittük a hírt, hívtuk a hasonló
gondokkal küszködôket. 
Mit csinálunk ma? Meddig jutot-
tunk? A havi egyszeri összejövetele-
ink megmaradtak. Tornával kezdjük.
Az elôadások már nemcsak az oszteo-
porózisról szólnak, hanem más ben-
nünket érdeklô témákról is. Vannak
kulturális rendezvényeink. Például tar-
tottunk színészek közremûködésével
jótékonysági elôadást. Decemberi ta-
lálkozásaink a karácsony jegyében zaj-
lanak és hagyománnyá vált, hogy az ün-
nepi hangversenyt a Bartók Béla Ze-
nemûvészeti Szakközépiskola diákjai
adják – az „unokák”.
Ha június, akkor juniális! Vagy hajóká-
zás a Dunán, vagy piknik a budai he-
gyekben. Van életmód foglalkozásunk,
ahol az egészséges táplálkozásról be-
szélgetünk, és jobbnál-jobb recepteket

ajánlunk egy-
másnak. Felsze-
relt tornate-
remben, gyógy-
tornász segítsé-
gével 75 fô, szé-
ken ülve és állva
a legújabb mód-
szer szerint kb. 40 fô hetente egy alka-
lommal tornázhat. 
Azért, hogy a mozgás ne csak a ke-
mény munkát jelentse, hanem örö-
münk legyen benne, lehetôséget te-
remtettünk arra, hogy havonta két-há-
rom alkalommal táncolhassunk, hogy
megtanulhassunk olyan táncokat, ame-
lyek csontképzésünk elôsegítése mel-
lett a zene segítségével a lelkünket is
megsimogatja.

Kirándulások. Havonta egyszer a
budai és a környezô hegyekbe me-
gyünk. Évente háromszor autóbusszal
járjuk az országot. Merre jártunk már?
Hévíz, Pannonhalma, Kékestetô Tata,
Szilvásvárad, Herend, Ópusztaszer, Je-
li, Parádsasvár, Velence, igaz nem olasz
honban, de a tavon szép élmény volt
hajókázni. Milyenek ezek a kirán-
dulások? ...Ahogy egy férj látja, vidá-
mak, örömteljesek.
Mik a legújabb terveink?
Saját hírlevél, amelyben rendszeresen
tájékoztathatjuk tagjainkat. Kézmûves
csoport megalakítása, ahol alkotó ked-
vünk újabb lehetôséget kap, és talán
tehetségek is kibontakozhatnak.

SELMECZI KOVÁCS IRÉN
A társaság elnöke

MAGYAR OSZTEOPORÓZIS-BETEGEK TÁRSASÁGA
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A természet és a sport sze-
retetét gyermekkorom
színhelyérôl, a Zempléni

hegyekbôl hoztam magammal.
Nyáron úszás, kerékpározás, hegy-
mászás, télen szánkózás és korcso-
lyázás nyújtotta számomra a bol-
dogságot. Mindig türelmetlen,
mozgékony voltam. A folyó még
be sem fagyott rendesen, én már
korcsolyáztam és gyakran a jég alá
szakadtam. Tavasszal a part mentén
még jeges volt a víz, de én már úsz-
káltam benne. Ennek „köszönhe-
tem” tizenévesen ízületi fájdalmai-

mat. Azóta kaptam különféle kezeléseket fájdalmam eny-
hítésére. 45 éves koromban nyoma miatt nôgyógyászati
mûtétre került sor. Pár hét pihenés után ismét dolgoz-
tam, és mivel ülô munkát végeztem, gyakran fájt a dere-
kam, de az úszás és hegyi túrázás után mindíg jobban
éreztem magamat. 
1989-ben, 36 évi munka után, nyugdíjba vonultam.
Abban az idôben a derék- és a hátfájások nagyon elhatal-
masodtak rajtam, bottal jártam injekcióra és utána mun-
kába, mivel a betegállományt sohasem szerettem. A ke-
zelések javulást nem hoztak, így 3 hétre a klinikára utal-
tak kivizsgálásra. Ott megállapították, hogy négy csigo-
lyámhoz tartozó porckorong megkopott, és három csi-
golyám zárólemeze beroppant, vagyis az ostoporozis
uralkodott csontjaim felett. 
Gyógyszereket kaptam, de a nyarat már ismét a Duna
parton sátorozással töltöttem, ahol sokat úsztam és ki-
rándultam a közeli hegyekbe. Ôsszel már ismét kerék-
párra ülhettem. 
Karácsony este kissé fáradtan feküdtem le, kezemet
mellkasomon pihentetve forróságot éreztem, és egy ter-
mészetellenes csomót találtam a mellemben. Családom-
nak nem szóltam, nem akartam az ünnepet és a Szilvesz-
terre tervezett mulatságot elrontani.
Az új év elsô munkanapját mammográf vizsgálattal kezd-
tem, ahol közölték, hogy rosszindulatú daganatom van,
amit azonnal meg kell operálni. 
Hogyan tovább?- tettem fel magamnak a kérdést.
Kedvenc szigetemre mentem, és mivel a folyó mindíg
megnyugtat, néztem a Dunát, hogy a víz akadályt nem is-
merve utat tör magának. Elhatároztam, hogy én is így fo-
gok harcolni a betegséggel szemben, és leküzdök minden
nehézséget gyógyulásom érdekében.
Családommal már nyugodtan közöltem a rossz hírt, és
vigasztaltam Ôket, hogy meg fogok gyógyulni. 
Drasztikus mûtétem volt, örültem az ébredésnek és
hogy élek. Ötvenhatodik születésnapomat a kórházi
ágyon megterített finomságokkal ünnepeltük. Pár nap
múlva már a kertben sétáltam, majd a húsz napos sugár-
kezelés után ismét dolgoztam, mint nyugdíjas, heti két

napot. Beíratkoztam egy turista szakosztályba, ahol ha-
zánk hegyeit jártam, majd nyolc napos szlovákiai hegyi
túra és a tiroli hegyek megmászása következett. Reme-
kül éreztem magam, még fáradt sem voltam.
1995-ben, a kritikus ötödik évben, ismételten egy rossz-
indulatú daganat mûtétjére került sor. Sugárkezelések,
majd novemberben a harmadik mûtétem következett,
mely már jóindulatú volt. Remélem, ezzel befejezôdött
és meggyógyultam. Azóta is járok kirándulni, kerékpá-
rozni, úszni és futni, mert úgy érzem a mozgás gyógyí-
tott meg. Évente egyszer futóversenyen veszek részt,
mivel egy futó klubnak heti háromszori edzéssel aktív
tagja vagyok. Részt vettem az „Egynapos gyaloglás az éle-
tért”-ben, mely Szentendrérôl a Margitszigetre vezetett.
1995-tôl 2000-ig, mint
önkéntes segítettem a
rákbetegeknek: beszél-
getések, Rákellenes
Nap, betegek karácso-
nyi ünnepségének elô-
készítése, ágyban fek-
vô betegehez az aján-
dék eljuttatása, egyéb
rendezvényeken való
segítés, stb. 
2000 ok tóberé tô l ,
mint aktív dolgozó vég-
zem ugyanezt és egyéb
sok más, a rák megelô-
zésével kapcsolatos te-
endôket, önkéntesek-
kel együttmûködve.
Úgy érzem, gyógyulá-
somban sokat segített
a gyógyult rákbetegek
és az oszteoporózis
klub, ahol sok orvosi
elôadás meghallgatásá-
val, tornával, kirándulásokkal, elfeledtem a betegséggel
járó gondjaimat, amelyhez mindennapos hat órás mun-
kám is hozzá segített. 
Megtanultam jobban szeretni és odafigyelni embertársa-
imra. A sok szeretetet – amit családomtól és barátaim-
tól kaptam – igyekeztem megosztani másokkal is.
Mert szeretetet adni is tudni kell!
Megtanultam örülni az életnek, amelyért érdemes har-
colni és nem szabad feladni.

KKOOVVÁÁCCSS FFEERREENNCCNNÉÉ

Utóirat: Betegségemmel kapcsolatos leírásomat csak azért

vállaltam a nyilvánosság elôtt, mert szeretném felhívni min-

denki figyelmét az idôbeni szûrésekre és vizsgálatokra, hogy

elkerüljék, illetve megelôzzék a betegséget. Az életemet én

is az idôbeni szûréssel mentettem meg. És ha pár emberen

ezzel segítettem, akkor megérte a nyilvánosság.

H O G Y A N G Y Ó G Y U L T A M M E G ?  
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A legegyszerûbb és
legtermészetesebb
edzésforma a gya-
loglás. Bizonyított,
hogy mindössze ti-
zenöt perc gyaloglás
egy óránál is hosz-
szabb nyugtató ha-
tást fejt ki. Hat he-

tes, egyre növekvô terhelésnek
megfelelô gyalogló program szá-
mottevôen javítja az erônlétet.
Mindazonáltal, – mint bármely más
testedzés esetében –, elôbb kérje
orvosa tanácsát és csak annak is-
meretében kezdjen el gyalogolni.
Az edzésprogramot mindig csekély
terheléssel kell elkezdeni, majd azt
fokozatosan növelni – ezáltal elke-
rülhetô a sérülés és az izomláz. Ele-
inte felléphet némi izommerevség,
Ez azonban általában enyhe fokú és
elmúlik, amint az izmok hozzászok-
nak a fokozott aktivitáshoz. A szívé-
re összpontosítson!

A gyaloglás aerob testedzés, vagyis
kedvezôen hat a szív-érrendszer (a
szív, a tüdô és az erek) állapotára.
Gyaloglás közben szaporábbá válik a
szívverés. Bizonyos idô elteltével
azonban csökken a szívfrekvencia,
mert az edzés hatására a szívizom –
még nyugalomban is –, hatékonyab-
ban mûködik.
A gyalogló program hatása köny-
nyen lemérhetô, mindössze az ér-
verését kell rendszeresen ellenôriz-
nie. Ennek érdekében helyezze mu-
tató és középsô ujját alkarjának al-
só hüvelykujj felôli részére, közvet-
lenül a csuklóízületet alkotó cson-
tok feletti területre. Elôfordulhat,
hogy egy ideig keresgélnie kell,
elôbb-utóbb azonban ritmikus lük-
tetést kell éreznie. Számolja meg,
hogy 10 másodperc alatt hányszor
ver a szíve, ezt hattal megszorozva

gg yy óó gg yy tt oo rr tt aa
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FITTNEK MARADNI ÖTVEN FELETT

GYALOGLÁS: EGYSZERÛ, EGÉSZSÉGES, SZÓRAKOZTATÓ, FESZÜLTSÉGOLDÓ TEVÉKENYSÉG

kiszámíthatja a szívfrekvenciát (az
egy perc alatt lezajló szívverések
számát). Ez a szám minden bizony-
nyal 50-100 között lesz. (Ha példá-
ul 10 másodperc alatt 12 szívverést
számlált meg, akkor az Ön szívfrek-
venciája 12 x 6 = 72/perc.)
Annak érdekében, hogy túlzott meg-
erôltetés nélkül a lehetô legnagyobb
mértékben hasznosítsa az edzés-
program nyújtotta elônyöket, a szív-
frekvenciát meghatározott szintre
növelô mértékû edzésterhelést kell
vállalnia. Ez az ún. „szívizom-edzô
frekvencia-tartomány” az életkor
alapján egyszerûen kiszámítható.
Vonja ki az életkorát 220-ból. Szo-
rozza meg az eredményt 0,7-tel,
majd 0,8-cal is; ez a két érték jelöli ki
az említett tartomány alsó és felsô
határát. 

BEMELEGÍTÉS

Mielôtt bármilyen edzésbe kezdene,
5-10 perces bemelegítéssel lazítsa fel
merev izomzatát. Erre a célra a nyúj-
tózkodás és a kényelmes séta egy-
aránt megfelelô. A gyalogló edzés
után hasonló módon kell segíteni a
megdolgoztatott izmok ellazulását.
Aktív gyalogló edzésprogramra vál-
lalkozóknak szem elôtt kell tartani-
uk, hogy minden szakszerûen meg-
tervezett program csekély terhelés-
sel kezdôdik és ezt fokozatosan kell
emelni az állóképesség növelése ér-
dekében. Fogadja meg a következô
tanácsokat:

�Hetente szánjon egy kevés idôt az
edzésre!
�Soha ne eddzen közvetlenül étke-
zés után!
�Edzéshez viseljen kényelmes öltö-
zetet!
�Húzzon jól párnázott, a lábfej-
nek megfelelô támasztékot adó

lábbelit. A túlságosan bô cipô dör-
zsöli a lábfej bôrét, ez hólyagkép-
zôdéshez és bôrkeményedés kiala-
kulásához vezet. 
�Az idôjáráshoz illônél valamivel
könnyebben öltözzön fel, mert
edzés közben megemelkedik a test-
hômérséklet ezért hamar melege
lesz. Hûvösebb idôben öltözzön ré-
tegesen, ily módon levehet egy-két
ruhadarabot, ha túlságosan kime-
legszik.
�Rendkívüli forróságban csak es-
ténként vagy kora reggel eddzen;
nap közben ne vállalkozzék erre.
�Ne feledje az egészséges gyaloglás
5 alapszabályát!

AZ EGÉSZSÉGES GYALOGLÁS
ÖT ALAPSZABÁLYA

�Állandó sebességgel haladjon, ami
megfelelô mértékû, de jól elviselhe-
tô szívfrekvencia-fokozódást ered-
ményez. Ellenôrizze, hogy szívfrek-
venciája a szívizom edzését biztosító
tartományban van-e!
�Szegje fel a fejét, húzza ki magát
és húzza be a hasát! Lábait egyenes
vonalban lendítse elôre és mozgás
közben a karjait is lendítse a lépések
ütemének megfelelôen!
�Ügyeljen arra, hogy elôre lendített
alsó végtagjának sarkával érjen talajt.
Ezután gördítse át a testsúlyát a tal-
pán, majd annak elülsô részével ru-
gaszkodjon el ismét a talajtól. 
�Könnyed, kényelmes léptekkel
haladjon! Ne gyorsítson megszokott
haladási sebességén. 
�Lélegezzen mélyeket. Ha élénk
tempóban gyalogol, minden bizony-
nyal csak szájon át lélegezve jut ele-
gendô levegôhöz.

A kivonat a következô kiadványból készült:
Senior Series Volume 1,The Center on Rural Elderly,

University of Missouri System

SE SZERI SE SZÁMA A PSZICHÉS FESZÜLTSÉG ENYHÍTÉSÉRE KIDOLGOZOTT NYÚJTÓZKODÓ, LÉGZÔ ÉS STRESSZ-CSÖKKENTÔ GYAKORLA-
TOKNAK. EGYESEK AZONBAN ENNÉL TÖBBRE, ERÔNLÉTÜKET IS JAVÍTÓ TEVÉKENYSÉGRE VÁGYNAK. A SZABAD LEVEGÔN VÉGZETT TEST-

EDZÉS HATÁSÁRA EGÉSZEN MÁS SZÍNBEN LÁTHATJUK A VILÁGOT.



Örökérvényû az a régi mondás, amely szerint:

A  T E J  É L E TA  T E J  É L E T ,  E R Ô ,  E G É S Z S É G !,  E R Ô ,  E G É S Z S É G !
TTudja-e,udja-e, hogy a tej ideális bioaktív tápanyag, amely a szervezet számára alapvetô fehérjéket, zsírokat, tej-
cukrot, ásványi anyagokat és vitaminokat tartalmaz? És hogy olyan arányban vannak ezek az anyagok,
amelyek könnyen és jól felszívódnak?

TTudja-e,udja-e, hogy a kalciumnak életfontosságú szerepe van az izom-összehúzódásban és az idegek ingerü-
let vezetésében, valamint közremûködik a véralvadásban és a sebgyógyulásban is?
Az ismert, hogy a csont építéséhez kalciumra van szükség. De tudja-etudja-e, hogyha kevés a bevitel, akkor a
szervezet a csontból, a legnagyobb raktárból vonja ki az ásványi sót? Ez viszont a csont gyengüléséhez, rit-
kulásához, késôbb a töréséhez vezethet.

TTudja-e,udja-e, hogy 1 liter tej fedezi a napi kalcium szükségletet?

TTudja-e,udja-e, hogy a tejben lévô D vitamin elôsegíti a kalcium felszívódását és beépülését?

TTudja-e,udja-e, – a legújabb kutatások alapján feltételezik – hogy a kalciumban dús étrend szerepet játszhat a
magas vérnyomás kialakulásának megelôzésében? Sôt, a bélrák elôfordulásának kockázata is összefügghet
a kalcium bevitellel.

DE:DE: mi van akkor, ha valaki nem bírja a tejet, mert rossz köz-
érzetet, hasfájást, hasmenést okoz neki?

• Orvosi vizsgálattal kell eldönteni, hogy panaszait va-
lóban a tej váltja ki. 

• Ha igen, akkor az illetô tejcukor (laktóz) érzé-
keny, ami azt jelenti, hogy a vékonybélben kevés
(vagy ritkán teljesen hiányzik) a tejcukor bontó
enzim: a laktáz, ami felbontja a tejcukrot két jól
feszívódó cukorféleségre: a szôlôcukorra és a
nyákcukorra. A tejcukorból a bélbaktériumok
hatására savanyú bomlástermékek és gázok ke-
letkeznek, amik a fenti tüneteket okozzák.
A tejcukor-érzékenység öröklôdô állapot, elô-
fordulása földrajzilag, etnikailag igen jellegze-
tes: az északi népeknél szinte nincs, dél felé
egyre gyakoribb, az ázsiai-afrikai népességnél
közel 100 %-os. Hazai felmérések alapján a la-
kosság 14 % - át találták érzékenynek. Ezt a szá-
mot növeli az u.n. szerzett tejcukor-érzékeny-
ség, amely bizonyos betegségek következtében
alakul ki: elsôsorban bélbetegségek kapcsán,
de civilizációs ártalmak is hozzájárulhatnak a
csökkent laktáz termelôdéshez.

MI MI AA MEGOLDÁSMEGOLDÁS??
LAKTÓZMENTESLAKTÓZMENTES tejet kell inni, amit az
elôállítás során laktázzal „kezeltek”, így a
tejben már a mindenki által emészthetô
szôlô és nyákcukor van.

A Magic MilkMagic Milk
laktózmentes tej megvásárolható az Auchan, 

Cora, Spar, Tesco, Kaiser’s, Match, Smatch üzletekben,

Budapesten a HerbaHázban (VIII. Százados utca), 

a Medi-Line Üzletházban (XIII. Dévai u. BÉTEX udvar), 

a Zöld Forrásban (XVI. Lapos köz 18.) 

Megrendelhetô: Naszálytej Rt.Naszálytej Rt. 2600 Vác, Deákvári fasor 

10. Telefon: 27/ 311-611, 27/317-399, Fax: 27/314-997
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Mindannyiunknak van egy ál-
ma, hogy testi és szellemi
erônk teljében minél hosz-

szabb, sikeres életet éljünk szerette-
ink körében. 
Több mint két évtizede súlyos aggo-
dalom forrása a hazai lakosság rossz
egészségi állapota.

A kormány kiemelt feladatának te-
kinti a Népegészségügyi Program
összeállítását az elôttünk álló évti-
zedre. A sikerhez azonban nem csak
jó programok kellenek, de fontos a
társadalmi összefogás is. Öntudatos,
magukért és utódaikért felelôs és
ezért cselekvô polgárok lehetnek

csak zálogai a jövô sikeres Magyar-
országának.
Az egészségkárosodásban szerepet
játszik az egészségtelen életmód, a
környezetszennyezés, egészségtelen
táplálkozás, dohányzás, mértéktelen
alkoholfogyasztás, kevés testmozgás
és a szûrôvizsgálatok hiánya is.
A tizenhét alapprogram között sze-
repel többek között az infarktusos
halálozás megelôzése, a daganatos
betegségek megelôzése, az agyér be-
tegségek miatti halálozás csökkenté-
se, az egészségfejlesztés oktatása,
nevelése is. 
Fontos helyet foglal el a mozgásszer-
vi betegségek csökkentése. Fô cél:
csökkenjen a mozgásszervi betegek
száma és javuljon életminôségük.
A mozgásszervi megbetegedések há-
rom leggyakoribb kórképe az
arthrosis (izületi porckopás), a de-
rékfájás és a csontritkulás. Az osz-
teoporózis okozta combnyaktöré-
sek következtében hazánkban éven-
te hozzávetôlegesen 2500-3000 be-
teget veszítünk el. A csonttörések
gyógykezelése l998-ban is már mint-
egy 15 milliárd Ft-tal terhelte meg a
költségvetést.

A CSONTRITKULÁSSAL
KAPCSOLATOS CÉLOK 2010-IG:

• Csökkenjen a csontritkulásban
szenvedô felnôttek számaránya. 
• A csontritkulás következtében ki-
alakuló csigolyatörésben szenvedô
felnôttek számaránya 10%-al csök-
kenjen.

AKCIÓK

-Mozgásszervi prevenciós, koordiná-
ló iroda létrehozása
-Szûrések megszervezése
-Terápiás protokollok kidolgozása
-Országos mozgásszervi rehabilitáci-
ós hálózat megszervezése
• A mozgásszervi betegségek elsôd-
leges megelôzése érdekében a test-
mozgás népszerûsítése, iskolai test-
nevelési programok, speciális élelmi-

EG É S Z S É G E S NE M Z E T É RT – 
NÉ P E G É S Z S É G Ü G Y I PR O G R A M 2001 –  2010

JELENTÔS HELYET KAPTAK A MOZGÁSSZERVI BETEGSÉGEK

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A 2000. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRÔL

Az Osteoporosis Betegek Magyarországi Egyesületét (OBME) a bíróság 1999.
március 22 – én a 14. Pk. 61. 174/1998/3. számú végzésével 8446. sorszám alatt
a társadalmi szervezetek nyilvántartásába vette. A közhasznú jogállást egyesüle-
tünk ugyanezzel a dátummal szerezte meg.
Az egyesület a közhasznú szervezetekrôl szóló 1997. évi CLVI. Törvény 26. § c.)
pont 1. alpontja szerint  
• egészségmegôrzés, 
• betegségmegelôzés, 
• gyógyító- és egészségügyi rehabilitációs tevékenységet folytat. 
• Ezen tevékenység során az oszteoporózisban szenvedô betegeknek és veszé-
lyeztetetteknek tájékoztatást nyújt magáról a betegségrôl, annak – lehetôség sze-
rinti minél korábbi  - megelôzésérôl és kezelésérôl.  
Az OBME „ernyô-szervezet”, melyhez az ország különbözô helyein mûködô cso-
portok: beteg klubok, életmód klubok, egyesületek, támogató körök tartoznak (30).
Az egyesület tagja lehet azonban minden olyan magyar állampolgár is, aki a belé-
pési nyilatkozatban elfogadja az egyesület alapszabályát. A klubokat civil önkéntes

„háziasszonyok” vezetik orvos-tanácsadók közremûködésével. 
Az OBME – nek munkaviszonyban, vagy Ptk. szerinti szerzôdéses jogviszonyban
foglalkoztatott alkalmazottja nincs.  
A 2000. év nagy jelentôségû volt az OBME életében, ugyanis az elôzô évi ered-
ményének  (5 895 eFt) valamint  2000 - ben a közhasznú tevékenysége során el-
ért bevételének (1 913 eFt) felhasználásával mód nyílt arra, hogy a közhasznú fel-
adatait igen magas szinten lássa el; közhasznú tevékenységeinek költsége 5 231
eFt-ot tett ki. 
Ezen feladatok a következôk voltak:
• Civil önkéntesek részére tanfolyam, Dobogókô – 05.19-21.
• Közös szekció az OROM Kongresszuson, Dobogókô – 05.21.
• Oszteoporózis demonstrációs séta, Balatonfüred – 06.10.
• Közös szekció a MOOT Kongreszuson, Balatonfüred – 06.10.
• Osteoporosis Világnapi Sajtótájékoztató, Budapest – 10.17.
• Oszteoporozis Világnapi Divatbemutató, Budapest – 10.20-21.
• OBME Hírmondó elsô számának megjelentetése, 09.10.
Tárgyévi eredményünk – a fent említett tevékenységek költségei miatt – mínusz
3 348 eFt-nak adódott. Ez azt jelenti, ahhoz, hogy az elkövetkezendô idôkben is
hasonló színvonalon tudjuk feladatainkat ellátni, forrásainkat növelnünk kell: 
• pályázatok benyújtása,
• 2001. évben a szja 1 %-a, valamint 
• gazdálkodó szervezetek- és magánszemélyektôl kapott támogatások megszer-
zése útján.

Zalatnai Klára
az OBME alelnöke



szerek biztosítása, az egészséges
táplálkozás népszerûsítése.
• Nagyon fontosak a magasabb kalci-
um tartalmú tej, illetve a magas fe-
hérjetartalmú táplálékok támogatása
• A lakosság felvilágosítása, az
Oszteoporózis Világnapja, a Reuma-
betegek Világnapja köré szervezett
akciókkal
• Mozgásszervi betegek országos
klubhálózatának bôvítése
• Civil szervezetek támogatása.
Az Egészséges Nemzetért Nép-
egészségügyi Program az Egészség-
ügyi Minisztérium irányítása alatt, az
Állami Népegészségügyi és Tisztior-
vosi Szolgálat (ÁNTSz) vezetésével
megvalósuló program, amely végre-
hajtásában  az egészségügyi intézmé-
nyek, társadalmi és civil szervezetek
vesznek részt. A Program felelôse az
országos tisztifôorvos.

Kérem, itt az alkalom, éljünk a Prog-
ram adta lehetôségekkel!

DDRR..  BBOOSSSSÁÁNNYYII AADDAA

AAzz  OOBBMMEE  eellnnöökkee
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TISZTELT HELYETTES ÁLLAMTITKÁR ÚR,
Most amikor a gyógyszerek ártámogatásáról folynak a tárgyalások, egyesületünk
feladatának tekinti, hogy az Egészségügyi Minisztérium segítségét, közremûkö-
dését kérje ahhoz, hogy a Magyarországon egyedül álló oszteoporózis betegeket
érintô ellátási, gyógyszer támogatási rendszer fennmaradjon. 

Pierre Delmas, az IOF elnökének felhívásából idézek, aki az elmúlt évi
Oszteoporózis Világnap kapcsán, közösen az Egészségügyi Világszervezettel, a
világnap mottójának „Invest in your bones” szellemében kérte az egészségügyi
hatóságokat, egészségbiztosító pénztárakat, fordítsanak több pénzt arra, hogy 
- diagnosztikai tesztek
- és a korszerû gyógyszerek minél szélesebb körben rendelkezésre álljanak, illet-
ve társadalombiztosítási támogatást élvezzenek.

Ma már több olyan – hatásmechanizmusában is új – készítmény, már meglevô,
hatékony – az „evidence based medicine” kritériumainak eleget tevô – gyógyszer
újabb formája áll a medicina rendelkezésére, ezek a hatékonyságon túl, kevesebb
mellékhatást okoznak, a betegek jobb terápiás fegyelmét, jobb életminôségét
szolgálják. 

Manapság sokat esik szó, sôt divatos is az életminôségrôl beszélni. Kérdôíveket
dolgoznak ki, költséges vizsgálatokat végeznek világszerte, hogy igazolják, egy-
egyszer mennyire befolyásolja a „quality of life”-ot. 

Egyesületünk úgy gondolja, hogy az elôzôekben említett szerek forgalomba ho-
zatalának engedélyezése, a 90 % - os társadalombiztosítási támogatás megôrzé-
se, az új szerek esetében annak megítélése fontos. Mindezekkel egészségügyi ha-
tóságaink valóban hatékonyan hozzájárulnának ahhoz, hogy a „quality of life” ne
csak vizsgálati téma, szólam legyen, hanem a betegek – jelen esetben a csontrit-
kulástól amúgy is megnyomorítottak – élete elviselhetôbb és jobb legyen. Ehhez
kérjük még egyszer megértô támogatásukat.

Üdvözlettel,

Oszteoporózis Betegek Magyarországi Egyesülete

Dr. Géher Pál
helyettes államtitkár

Egészségügyi Minisztérium

1051 Budapest
Arany János u. 6-8

2001. június 12.

az OBME eljutatta állásfoglalását a gyógyszerártámogatások
ügyében az Egészségügyi Minisztériumba

DDRR..  BBOOSSSSÁÁNNYYII AADDAA

AAzz  OOBBMMEE  eellnnöökkee



A TANFOLYAM DÍJA: 5.000 Ft
(klubtagoknak 4.000Ft)

JELENTKEZÉS: 
Igényüket október 25 – ig Vadócz Zsuzsa szervezônél

(Tel: 352-7239; 06-30 /251-8707) jelezzék.

A FOGLALKOZÁSOK PROGRAMJÁT ÖSSZEÁLLÍTOTTA: 
dr. Komlósi Annamária egyetemi adjunktus

(ELTE  BTK Személyiség- és Egészségpszichológiai Tanszék)

TÁMOGATÓINK:
Oszteoporózis Betegek Magyarországi Egyesülete;

HospNET Egészségügyi Informatikai Kft.;
Zorka Szalon; Gala Tours Kft.

A FOGLALKOZÁSOK IDÔPONTJAI:
HÉTFÔNKÉNT 17. 30 – 19. 30

2001. október 29.
2001. november  5.
2001. november 12.
2001. november 19.
2001. november 26.

„ A R M O N I A ”

AZ „ÉLETKÖZÉPI VÁLSÁG” 
KIHÍVÁSAI ÉS MEGOLDÁSAI

Az elôadásokon és a gyakorlatokon ismereteket, személyes

tapasztalatokat szerezhetünk arról, hogyan szabadíthatjuk

fel pozitív energiánkat és azokat hogyan állíthatjuk testi-lel-

ki-közösségi folyamataink harmonizálásának szolgálatába.

A FOGLALKOZÁSOK TEMATIKÁJA:

• Ritmus és tempó a testi (fiziológiai) mûködéseinkben 
és a zenében. • Mozgásunk. • A ringatástól a ringásig. 
• Feszíteni és lazítani. • Sport és tánc. • Együtt és egyedül. 
• A formák és színek birodalma. • Elevenség és merevség. 
• Fizikai környezetünk világa. • Otthonunk és munkahelyünk. 
• Természetes és mesterséges „határok”. • Kis- és nagy 
közösségek, „társaságok” optimális mûködésének feltételei. 

F O R D U L Ó P O N T
Pos tás  Mûve lôdés i  Közpon t


