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Kedves Olvasó ! 

A CROHNika újság hatodik számát tartja kezében, melynek megalkotá 
sá ban sokan és nagy lelkesedéssel vettek részt. Őszintén remélem, hogy 
az évről évre megjelenő egyesületi kiadványunk valóban hozzájárul a 
betegeink és hozzátartozóik tájékozottságához, legyen szó a külföldi 
társ  szervezetekkel való együttműködéséről vagy a diéta nehéz napjai
nak élvezetesebbé tételéről. Biztos vagyok abban, hogy a betegség nehéz 
és néha elviselhetetlen akadályainak legyűréséhez segítség lehet egy 
olyan cikk, ami arról szól, hogy a sztóma zsákot hogy rögzítsük, vagy 
milyen biológiai terápiák állnak rendelkezésre ma a XXI. században. 

Én nagy örömmel láttam a hozzátartozók és a betegek részéről érkezett 
cikkeket, amin keresztül lehetőség volt az érintettek mindennapjaiba 
betekinteni. Jó volt olvasni, hogy az egymásra figyeléssel a szeretettel 
és az okos gondoskodással mennyit tehetünk egymásért.

A kiadványhoz kellemes és hasznos időtöltést kívánok minden kedves 
olvasónak, fogadják olyan nagy szeretettel az újságot, mint amilyen 
nagy szere tettel készült.

Ez úton szeretnék köszönetet mondani nagylelkű támogatóinknak, akik 
a rendezvényünk és a kiadványunk megjelenésében támogatásukkal 
segít ségünkre voltak. Szívből szóló köszönet a lelkes aktivistáinknak, 
valamint a vezetőség tagjainak az egész éves odaadó és önzetlen munká
jukért, amit az egyesületbe és az újságba fektettek.

Dr. Kovács Ágota ( gasztroenterológus főorvos )

A rossz szagú lehelet  
— mitől van ? mit tehetünk ellene ?
A kellemetlen szagú lehelet oka két fő csoportba sorolható:

1) a szájból, a légcsőből, a nyelőcsőből közvetlenül a leheletbe 
kerülő, főleg kéntartalmú gáznemű anyagok

2) a távolabbi emésztőszervek, vagy egyéb szervek hibás működé
séből eredő rossz szagú bomlástermékek a beteg szerv vérere
ibe, majd innen a keringés által a tüdőbe kerülnek és ott kivá
lasztódva megjelennek a kilégzett levegőben, a leheletben.

1 ) Rossz szájszag keletkezhet a száj kiszáradása esetén, kevés 
ivás, idegesség, sok beszéd, nyitott szájjal való alvás következ-
tében. Szájszáradást okozhat a cukorbetegség, a csökkent nyál-
elválasztással járó betegségek, gyakran csökkent könnyterme-
léssel párosulva, bizonyos gyógyszerek szedése. Orvosi kezelés, 
bő ivás, műnyál használata segit ezek kivédésében. 

A szájüregi gyulladások, 
daganatok, a garatképletek, 
orr- melléküregek, torok-man-
dulák betegségei, a nyelő cső, 
légcső- vagy a tüdőbeteg-
ségek szövetpusztulás és 
az ennek kapcsán keletkező 
fehérje bomlástermékek miatt 
okoznak rossz szagú leheletet. 
Ezeknek a betegségeknek a 
gyógyítása orvosi feladat.

A közhiedelemmel ellen-
tétben a „nyitott gyomorszáj” 

néven ismert rekeszesérv, a reflux betegség, a savtúltengés önma-
gában nem okoz kellemetlen szagú leheletet.

Ismert tény ma már a nem szakemberek körében is, hogy a 
bél baktériumainak összetétele milyen nagy jelentőségű az ember 
életében, milyen nagy befolyása van számos betegség kialakulá-
sában. A szakemberek azt is tudják, hogy a bélflóra összetétele 
genetikailag meghatározott, jellemző az egyénre, az ujjlenyomat-
hoz hasonlithatóan.

Az azonban még a szakemberek körében sem általánosan 
ismert, hogy hasonlóan stabil és az egyénre jellemző, genetikai-
lag meghatározott a szájüregi baktériumok fő törzseinek összeté-
tele is. A táplálkozástól, a szájüreg, fogak, íny és a nyelv állapotá-
tól függően ez a baktérium flóra megváltozhat. Ma már pontosan 
ismert azon bakteriumok csoportja, mely a szájüreg nem kellő 
tisztítása, egészségtelen táplálkozás, vagy fogászati betegségek 
következtében elszaporodva kellemetlen szagú, elsősorban kén-
tartalmú gáznemű anyagokat termelnek. Ezek a baktériumok a 
fogak közeiben, koronák és implantatumok alatt, az ínysorvadás 
során keletkező tasakokban, a fogmosás során nehezen megkö-
zelíthető helyeken képződő felrakódásokban telepednek meg és 

szaporodnak el. Nagy mennyiségű baktérium tenyészhet a nyel-
ven keletkező lepedékben is.

A legujabb kutatások kimutatták, hogy a kellemetlen szájsza-
gon kivül ezek a bakteriális gázok immunológiailag aktív, gyul-
ladáskeltő anyagokat termelnek, valamint a nyálkahártyát védő 
fehérjék képződését gátolják. Ilyen módon a rossz szájszag okát 
képező szájüregi állapotnak további romlását elősegítik.

Nem a cikk közvetlen tárgya, de ide kívánkozik a figyelem 
nyoma tékos felhívása a fogak, íny és a nyelv tisztitásának messze -
menő jelentőségére. Különösen nagy fontosságú ez krónikus 
betegségekben, igy kiemelten IBD-ben. Fogorvosok szerint a napi 
minimum 5 perces, elsősorban mechanikai tisztitás, a fogkefe 
megfelelő használatán kivül a fogselyem, a fogközi kis kefék hasz-
nálata, kevésbé a fogkrém összetétele a fontos. Utána fertőtlenitő, 
esetleg probiotikummal dusitott szájvíz hasz  nálata javasolt.

IBD-ben szájbeli panasz esetén azonnal a kezelést végző gasztro -
enterológushoz javasolt fordulni, aki megítéli, hogy a beteg ség 
szövőd ménye, például afta, esetleg a kezelés során alkalma-
zott gyógy szer, vagy alultápláltság okozza a panaszt és szükség 
esetén fogor voshoz, szájsebészhez irányítja a beteget. A fog-
orvos által ajánlott belső kezelést célszerű a gondozást végző 
gasztro  enterológussal egyeztetni (dalacin tartalmú gyógysze-
rek, gyulladás gátlók bizonyos csoportjának adása kerülendő).

2 ) A véráram útján jutnak a tüdőn keresztül a leheletbe a 
vékony- és a vastagbél betegségeiben, így IBD-ben is a rossz 
szagot okozó gázok. Ezek keletkezésében a bélflóra megvál-
tozása fontos tényező, a gyulladásos bélbetegségekben mint 
a betegséget kiváltó ok és mint a betegség, esetleg a kezelés 
következménye egyaránt.

Ugyancsak a véráram utján jutnak a leheletbe súlyos májbe-
tegség, vesebetegség, cukorbetegség esetén jellemző szagot 
okozó, az orvos számára gyakran önmagában már diagnózist 
biztositó anyagcsere termékek.

Készítették:

Pálffi Brigitta
elnök

Molnár Andrea
főszerkesztő

Földváry Tamás
tördelőszerkesztő

EléRhETőSégEInK
1012 Budapest, Márvány u. 17.

EgyESülETI BEjEgyzéS 
11. Pk. 60618/97/2

Fővárosi Bíróság 7684. sorszám

EMAIl
mccbe@mccbe.hu

hOnlAP
www.mccbe.hu

MAGYARORSZÁGI 
CROHN-COLITISES BETEGEK 

KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE 

A Magyarországi Crohn-Colitises 
Betegek Közhasznú Egyesületének

évente megjelenő kiadványa 

2015
VI. SZÁM

Pálffi Brigitta

elnök

Képek forrása: internet

3



Molnár Andrea, Tátrai Lászlóné (Ica), Kiss Anna, Fekete Krisztina ( dietetikusok )

Gyakran feltett kérdések a táplálásterápiával 
és a tápszerekkel kapcsolatosan

Mit jelent a táplálásterápia?

A Crohn és a colitis ulcerosa betegségek esetében a kezelés 
szerves része lehet a táplálásterápia. A táplálásterápia első 
lépéseként étrendmódosítást javasolnak számunkra az orvo-
sok és a dietetikusok a gyomor-bélrendszeri panaszok csök-
kentésére, és ebből adódóan a kedvezőbb tápláltsági állapot 
elérésére. Ha az étrendmódosítás nem elegendő a testtömeg 
növelésére, akkor speciális — gyógyászati célra szánt — tápsze-
reket fog javasolni számunkra az orvos. Hogy a diéta vagy a 
tápszer kap nagyobb hangsúlyt a táplálásterápiában, az attól 
függ, hogy milyen a betegségünk súlyossága, illetve hogy a 
mennyire vagyunk alultápláltak. Egy megfelelő tápláltsági álla-
potú beteg nyugalmi periódusban általában nem szorul tápsze-
res kiegészítésre, de pl. egy bélműtétet követően, az is előfor-
dulhat, hogy átmenetileg kizárólag csak tápszert fogyaszthat.

Mik azok a tápszerek?
A tápszerek egyrészt olyanok, mint a mindennapos élelmi-
szerek, másrészt olyanok, mint a gyógyszerek. A mindenna-
pos élelmiszerekhez olyan szempontból hasonlítanak, hogy jó 
minőségű élelmiszerekből készülnek pl. tejből, növényi ola-
jokból és pontosan tudjuk az energia és a tápanyag tartalmu-
kat. Ugyanakkor az egyes tápszerek olyanok is, mint a gyógy-
szerek, hisz az orvos rendeli el a fogyasztásukat, és az orvos 
fogja meghatározni, hogy melyik tápszer a legmegfelelőbb az 
adott betegségben. A betegeknek a dietetikusok és a gyógy-
szerészek is javasolhatnak tápszert, mert ők is jól ismerik a 
tápszerek összetételét, és tudják, hogy melyik tápszer a leg-
jobb az adott betegségben, de a végső döntést mindig a keze-
lőorvos fogja meghozni. Emiatt a dietetikusok és a gyógysze-
részek gyakran konzultálnak az orvosokkal, és elmondják a 
javaslataikat. Végül a kezelőorvos fogja elrendelni a táplálás-
terápiát, és ő fogja felírni a megfelelő tápszert.

Miből készülnek a tápszerek?

A különböző tápszerek, különböző alapanyagokból készülnek. 
A  legtöbb tejfehérjéből, mert ez egy nagyon jól hasznosuló, 
kiváló minőségű fehérje a szervezet számára, mivel az összes 
esszenciális aminosavat tartalmazza, amire szükségünk van. 
Zsiradékokból általában olyan zsiradékot tartalmaznak, melyek 
nélkülözhe tetlenek a szervezet számára pl. növényi olajokat, 
illetve pár tápszerben halolaj is van. A szénhidrát tartalmuk álta-
lában maltodextrin. Ez egy olyan cukorfajta amely nem olyan 
édes mint a szacharóz (a szacharóz az a cukor, amit a minden-
napokban használunk, pl. a tea ízesítésére), ezért többet tudunk 
belő fogyasztani, anélkül, hogy kellemetlenül édesnek éreznénk. 
Tartal mazhatnak tejcukrot (laktóz) is a tápszerek, ezért akinek 
kellemetlen tünetei vannak a tejcukor fogyasztása után, azok 
kerüljék a laktóz tartalmú tápszereket. A tápszer csomagolásán 
mindig fel van tüntetve, hogy az adott termék tartalmaz-e tejcuk-
rot. Továbbá a tápszerek tartalmazhatnak vitaminokat és ásványi 
anyagokat is, valamint egyéb hasznos tápanyagokat pl. arginint 
(egy aminosav), amely kedvező a sebgyógyulás szempontjából.

Mikor fogyasszunk tápszert?
Amikor úgy érezzük, hogy fizikai teljesítőképességünk csökken, 
mivel a hasi fájdalom miatt nem tudunk eleget enni, vagy a gya-
kori hasmenések miatt sok tápanyagot veszítünk. A krónikus 
gyulladásos bélbetegségek velejárója, hogy a szervezet ener-
gia- és tápanyagigénye megnövekszik. Ha több kalóriát és táp-
anyagot igényel a szervezetünk, mint amennyit képesek vagyunk 
elfogyasztani normál élelmiszerekből, mivel úgy érezzük, hogy a 
fizikai befogadó képességünk határán vagyunk, akkor segítenek a 
tápszerek. A tápszerek magasabb energia- és tápanyagtartalom-
mal rendelkeznek, mint a normál élelmiszerek, ezért ha csak 
kis mennyiséget (4 – 5 dl-t) képesek vagyunk elfogyasztani, már 
az is jelentős energiával és tápanyagokkal látja el a szerveze-

Daru Kata ( nemzetközi kapcsolatok )

Egy életen át az IBD betegek szolgálatában 
— Leon Pecasse-ra emlékezve
Leon Pecasse (1929 — 2015) egy rendkívüli ember volt. Nem csupán azért, mert mind a spanyol IBD beteg
szervezet, mind maga az EFCCA neki is köszönheti a létrejöttét, hanem mert IBD betegként, annak minden 
nehézségével együtt egy életen át szolgálta orvosként betegtársainkat. Volt szerencsém személyesen is 
ismerni ezt a rendkívül melegszívű, segítőkész embert, akinek mindig volt egy kedves szava a másikhoz 
és állandó mosolyával vidámságot csempészett a szürke hétköznapokba 2015 februárjában bekövetke
zett haláláig. 85 éves volt. Alább olvasható az egyik utolsó vele készített interjú, amely az EFCCA Maga
zinban jelent meg 2014 májusában (http://efcca.org/media/files/efccamagazinemay2014web.pdf)

leon, bár Spanyolország a fogadott hazád, eredetileg 
hollandiából származol. Mi ennek a története? 

Így igaz, 1929-ben Maastrichtban születtem, ahol 1972-ig a 
KNP papírgyár központi laboratóriumában dolgoztam kémiai 
kutatóként. 1963-ban diagnosztizálták nálam a Crohn beteg-
séget, amit hosszú éveken át tartó fájdalom, hasmenés és 

súlyvesztés előzött meg. Az orvosok anno azt mondták, hogy 
idegi alapúak a tüneteim, majd egy nap, amikor kórházba kerül-
tem, az ott dolgozó egyik orvos felállította a helyes diagnózist. 
Akkoriban én voltam a második beteg, akit ezzel a betegséggel 
diagnosztizáltak. Az első 10 év szörnyű volt: az egyetlen elér-
hető kezelés a kortikoszteroid volt, majd később a Salazopirine. 
1972-ben nem tudtam folytatni a munkát, „rokkanttá” nyilvánítot-

tünket. Az orvosok általában akkor javasolják számunkra a táp-
szerek fogyasztását, ha nagyon alacsony a testtömegünk, vagy 
még a normál tartományban van ugyan, de elkezdett csökkenni 
(pl. több mint 5%-kal csökken a testtömegünk, 3 — 6 hónapon 
belül), és félő, hogy előbb vagy utóbb soványak, nagyon sová-
nyak leszünk. Néha a műtétek előtt vagy után is elrendelhet az 
orvos tápszert, azért, hogy minél előbb jobb tápláltsági álla-
potba kerüljünk, mert akkor kevesebb a műtéti komplikáció, 
és lerövidíthető a kórházi tartózkodás hossza is. A táp szerek 
magas energia- és fehérje-tartalmú, álta lában tejcukor mentes 
(kivéve pár tápszer), értékes vitamin és ásványianyag tartalmú 
készítmények, melyek már viszonylag kis mennyiségben is segí-
tik fedezni a megnövekedett tápanyagigényt.

Mennyi tápszert fogyasszunk?
Ha alacsony a testtömegünk, vagy elkezdtünk fogyni, akkor a 
normál étkezés mellett kb. 500 kcal energiával kellene többet 
fogyasztanunk naponta ahhoz, hogy meg tudjuk állítani a 
fogyást, és szükség esetén növeljük a testtömegünket. Napi 
plusz 500 kcal energiafogyasztással kb. 2 hét alatt lehet 1 kg 
testtömeg növekedést elérni. A tápszereknek különböző lehet 
az energia tartalmuk, ezét a magasabb kalóriájúból kb. 400 ml-t, 
az alacsonyabból kb. 600 ml-t szükséges elfogyasztanunk 
naponta. A magas fehérje tartalmú tápszerek (fehérjére vonat-
koztatott energia %-os megoszlása nagyobb min 20 energia %, 

vagy 100 ml tápszer fehérje tartalma megközelíti vagy meg is 
haladja a 10 grammot), segítenek a vázizom-tömeg megőrzé-
sében és növelésében. A magas fehérje tartalmú tápszerekből 
kb. 400 ml-t fog az orvos javasolni számunkra.

Milyen hosszan fogyasszunk tápszereket?
A tápszerek fogyasztása addig szükséges, amíg el nem érjük az 
ideális testtömegünket, azaz BMI (body mass index) értékünk nem 
lesz 20 és 25 kg/m2 között. Attól függően, hogy mennyire voltunk 
alultápláltak, minimum 1 hónapos, de akár 3 — 6 hónapos fogyasz-
tásra is szükségünk lehet. BMI értékünket így számíthatjuk ki:

 
BMI = testtömeg (kg) / testmagasság2 (m2)

A WHO által javasolt határértékekhez viszonyítva megtud-
hatjuk, hogy alacsony, megfelelő vagy magas a BMI értékünk:

BMI klasszifikáció BMI (kg/m2) határértékek

Soványság (alultápláltság) < 18.50

Megfelelő testtömeg 18.50 — 24.99

Túlsúly ≥ 25.00

Kép forrása: internet
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Daru Kata ( nemzetközi kapcsolatok ) 

Szimpózium a betegbiztonságról 
 — biológiai és bioszimilar terápiák 
Az EFCCA szervezésében kétévente megrendezésre kerülő szimpózium idei témája a betegbiztonság volt. 
Napjainkban ez igen fontos téma, hiszen a biológiai készítmények mellett egyre több bioszimilar gyógyszer 
kerül alkalmazásra az IBD betegek kezelése során világszerte. A szimpóziumon szó volt a biológiai gyógy
szerekről, a bioszimilar készítményeknél elért aktualitásokról és az azzal kapcsolatos betegbiztonsági kér
désekről, a BAB felmérés eddigi eredményeiről, illetve az Európai Gyógyszerügynökség és az Európai Bizott
ság képviselői is elmondták álláspontjukat a témában. 

A biológiai készítmények aktualitásairól 
Prof. Matthieu Allez (Service d’Hépato-
Gas troentérologie Hôpital Saint-Louis, 
Paris) számolt be. Jelenleg az Abbvie, 
MSD, GSK, Ferring, Pfizer, Amgen, Novo 
Nordisk, Janssen, Genentech, Hospira, 
UCB és TxCell gyárt biológiai készítménye-
ket, melyek célja, hogy elérjék és fenntart-
sák a tünetmentes állapotot, megelőzzék az 
esetleges komplikációk kialakulását, illetve 
növeljék a betegek életminőségét. Az aktu-
álisan a kezelt IBD betegek körében vég-
zett kutatások alapján elmondható, hogy 
az alkalmazott Anti-TNF terápiák haté-

konysága magas, azonban nem minden 
betegnél hatásos. Új biológiai készítmé-
nyeket vizsgálnak (citokinok: anti-IL12/23, 
anti-IL23, anti-JAK1/3 - tofacitinib, anti-
Smad7, anti-NKG2D), melyek új tárlato-
kat nyithatnak meg az IBD betegek keze-
lésében. Ezen felül jelenleg is vizsgálják 
a sejt-alapú terápia (HSCT, MSC, Treg) 
és a mikrobióta manipulációjának esetle-
ges terápiás alkalmazásának lehetőségeit. 
Allez professzor azzal a gondolattal zárta 
előadását, hogy a jövőben a fő hangsúlyt 
a sikertelen terápia okaira, illetve az új bio-
lógiai készítmények alkalmazására adott 
feltételezhető válaszokra kellene helyezni.

A bioszimilar készítmények aktualitá-
sairól és biztonsággal kapcsolatos kér-
déseiről Prof. Maurizio Vecchi (IRCCS 
Policlinico San Donato Gasztoenterológiai 
Részleg vezetője) Prof. Jean-Michel 
Dogné (Európai Gyógyszerügynökség, 
Országos Gyógyszerintézet — Belgium, 
Namur Egyetem) számolt be. Jelenleg 
19 bioszimilar készítményt engedélyezett 
forgalomba bocsátásra az Európai Gyógy-
szerügynökség. Ahhoz, hogy a betegek 
körében alkalmazható legyen egy ilyen 
készítmény, számos kritériumnak kell 
100%-ban megfelelnie (ellentétben a bio-

lógiai készítményekkel), többek között 
az egyezőség, erősség, minőség, tisz-
taság, biztonság és hatékonyság terüle-
tein. Ebből következik, hogy a bioszimilar 
gyógyszerek sokkal szigorúbb ellenőrzés 
alá kerülnek piacra bocsátásuk előtt, mint 
a biológiai készítmények, illetve össze-
tételükben nem változnak (ellentétben 
számos biológiai készítménnyel, mely 
forgalomba hozatala óta többször is vál-
tozott). Mindazonáltal további vizsgá-
latok szükségesek, illetve folyamatosan 
figyelem mel kell kísérni a már alkalma-
zott bioszimilar készítmények hatékony-
ságát és biztonságát, melyben a betegek 
maguk kulcsszerepet játszanak. A legin-
kább vitatott kérdés továbbra is az, hogy 
ezen készítmények milyen mértékben 
alkalmazhatóak biztonsággal gyerme-
kek esetében, hiszen a klinikai kísérlet 
esetükben etikai problémákba ütközik. 
(Bővebb információ: http://www.ema.
europa.eu/)

Az EFCCA és Prof. Laurent Peyrin-
Biroulet csapata (Hepato-Gastro entero-
lógiai részleg, CHU, Nancy, Franciaor-
szág) által betegek számára összeállított 
felmérés részeredményeit (BAB felmé-
rés) a biológiai és bioszimilar készítmé-
nyekről Sanna Lönnfors ismertette. A kér-
dőív 14 kérdésből áll, jelenleg is zajlik és 
számos nyelven elérhető (http://www.
efcca-solutions.net/questionnaire/index.
php?sid=97623&lang=en). 

A felmérés eredményeiről annak befe
jeztével bővebb beszámolóval szolgá
lunk, azonban kérni szeretnénk a ked
ves betegtársakat, hogy amennyiben 
lehet, vegyenek részt a felmérésben, 
így a magyar betegek véleménye is 
beleszámít majd a végső eredménybe. 

biológiai készítmény  így nevezünk 
minden olyan gyógyszeripari készít ményt, 
mely biológiai anyagból géntechnológiai úton 
kerül előállításra és költsége igen magas. 

bioszimilar készítmény  így nevez
zük azokat a gyógyszeripari termékeket, 
melyek a biológiai készítményhez hasonlóak. 
Jóval kevesebbe kerülnek, azonban meglehe
tősen bonyolult az előállításuk, hiszen bizton
sági okokból számos kritériumnak kell meg
felelniük az eredeti, biológiai készítmények 
igen összetett jellemzői miatt.

tak és Spanyolországba küldtek. Itt sokkal jobban lettem (bár a 
betegségem nem múlt el) és 1974-ben úgy döntöttem, hogy 
orvostanhallgató leszek a Málaga Egyetemen (hogy meg-
gyógyítsam magam). 1980-ban szereztem diplomát, majd 
1981-ben belgyógyász rezidens lettem. 1986-ban felvettek 
az egyetemi kórházba IBD-re specializálódott belgyógyász 
szakorvosként. Így kerültem Spanyolországba. 

hogyan váltál a spanyol IBD betegszervezet  
alapító tagjává?

Minden akkor kezdődött, mikor a kórházban dolgoztam. Hama-
rosan az összes kollégám hozzám küldte a Crohn betegeket, így 
külön konzultációs órákat alakítottam 
ki a részükre. Abban az időben mind a 
Crohn, mind Colitis Ulcerosa gyakorla-
tilag ismeretlen betegségek voltak és én 
azon kevés emberek közé tartoztam arra-
felé, akik ismerték a betegséget. Ekkor 
döntöttem úgy, hogy létrehozok egy 
IBD betegszervezetet Malagában. Elő-
ször csupán helyi szervezet volt, azonban 
hamarosan több beteg is csatlakozott, 
aki Spanyolország más tartományában 
élt. Idővel megváltoztattuk az alapsza-
bályunkat, így országos betegszervezetté 
váltunk, amely mára már több helyi cso-
portból áll. Beutaztam egész Spanyolor-
szágot, és segítettem elindítani a helyi 
betegszervezeteket a tartományokban, 
melyek az ACCU España (Confederación 
de asociaciones de enfermos de Crohn y 
Colitis Ulcerosa de España) tagjai. Mára 
már körülbelül 8000 tagunk van. Akko-
riban Dr. Miguel Angel Gassull az enyémhez hasonló konzul-
tációs órákat indított az IBD betegeknek Badalonában (Kataló-
nia). 1989-ben meghívott Zaragozába egy találkozóra, ahol vele 
és kollégáival úgy döntöttünk, hogy létrehozunk egy IBD kuta-
tócsoportot. Ezen felül ígéretet kaptam tőle arra, hogy segít a 
helyi betegszervezetek létrehozásában. Azóta az ő csapatába 
tartozó orvosok (GETECCU) kifejezetten az IBD betegek keze-
lésében vesznek részt. Spanyolországban mára már körülbelül 
30 IBD-re specializálódott konzultációs óránk van, ahol a bete-
gek azonnali segítséget kapnak gyulladásos időszakban a „saját” 
orvosuktól, akivel remek kapcsolatot ápolnak. Ezt rendkívül fon-
tosnak tartom az egyesület működésének szempontjából. Tudom, 
hogy Európa-szerte vannak orvosok, akik hajlandóak együttmű-
ködni és ahelyett, hogy Mindenhatót játszanának, barátként és 
remek hallgatóságként vannak jelen a betegek életében.

hogyan kezdődött számodra az IBD betegek  
európai szinten való képviselete? 

1989-ben meghívott a holland betegszervezet, hogy a tizedik 
évfordulójuk alkalmából beszéljek az orvos-beteg kapcsolat-

ról, hiszen mind orvos, mind beteg is vagyok, így tökéletes 
rálátásom volt mindkét oldalra. Ez valami egészen új dolog 
volt. Azon a találkozón számos országos szervezettől hallot-
tam, hogy szeretnének létrehozni egy IBD betegegyesületeket 
felölelő európai szövetséget. Számos nem hivatalos találko-
zón vettem részt a brit, német, luxemburgi és belga kollé-
gákkal. Kezdetben nem tudtuk pontosan, hogy mit tegyünk, 
melyik legyen a közös nyelv, milyen fajta szervezetet alapít-
sunk, stb. Nehéz folyamat volt abból a szempontból, hogy 
sok különböző kulturális háttérrel, mentalitással és elvárás-
sal kellett megbirkóznunk, illetve hogy mit tehetünk és mit 
kellene tennünk. Azonban amint a szervezet (EFCCA) meg-
alakult, könnyű volt új tagokat vonzani. Szerintem azért, mert 

számos érdekes és jó projektünk volt. Az 
egyik projekt a különböző országok tár-
sadalombiztosítási rendszereit hasonlí-
totta össze, egy másik pedig az IBD és 
az életminőség témájára irányult. Mindez 
érdekelte az embereket, így jó kezdetet 
vett a szervezet. 

Véleményed szerint az IBD betegek 
élete könnyebbé vált az évek során? 
Milyen szinten járultak hozzá a 
betegszervezetek? 

Igen, jelentősen könnyebbé vált. Régen 
az IBD ritka betegségnek számított, 
azonban mostanra egyre több ember 
számára ismert, hatékonyabb kezelések 
állnak rendelkezésre és a diagnózis fel-
állításáig eltelt idő jelentősen lerövidült, 
bár néhány esetben sajnos még mindig 
sokáig tart. A betegszervezetek jelentős 

szerepet játszanak az orvos-beteg kapcsolat javításában, 
nem csupán az IBD, hanem más, immunrendszeri betegségek 
kapcsán is, bár ez még minidg nem 100%-ban elfogadott az 
orvostársadalomban. A mai napig vannak olyan orvosok, akik 
úgy gondolják, hogy mindent elmondtak a betegnek, azonban 
van olyan beteg úgy látja, hogy kizárólag az a helyes infor-
máció, amit a betegszervezettől kapott és nem az orvostól. 
Lassan elérjük a célunk, és amint korábban említettem, a 
dolgok sokkal jobban működnek manapság. 

Úgy döntöttél, hogy nyugdíjba vonulsz.  
őszintén figyelemre méltó, amit eddig tettél  
az IBD betegekért.

Sajnos az elmúlt pár évben az egészségi állapotom nem túl 
jó, és nem tudtam olyan szinten aktív szerepet vállalni sem 
az országos egyesület, sem az EFCCA munkájában, mint 
ahogy szerettem volna. Nagyon sajnálom, hogy már nem 
vehetek részt azokban a munkákban, amikben eddig, de 
tudom, hogy sok olyan ember van, mint te is például, akik 
továbbviszik a fáklyát. 
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Daru Kata ( nemzetközi kapcsolatok )

Mi történt az elmúlt 1 évben? 
 — az EFCCA főbb tevékenységei 

Az EFCCA „külső” tevékenységei:

Az IBD betegek minőségi ellátásának távlatai 
— ECCO Kongresszus, Koppenhága

Európai Csúcs a Krónikus Betegségekről 
— Európai Bizottság konferenciája, Brüsszel

Határokon átnyúló egészségügyi ellátás direktívái 
— regionális konferenciák

IBD Világnap 
— világszintű YouTube videó kampány; 
  20 km-es maraton Brüsszelben

IMPACT szórólap 
— az IMPACT felmérés eredményeiről,  
  fókuszban a fiatalok

Tréning újonnan alakuló betegszervezetek számára Betegbiztonság:

Az EFCCA elindított egy online felmérést (BAB Survey - Biolo-
gics and Biosimilars, elérhető itt: http://www.efcca-solutions.
net/questionnaire/index.php?sid=97623&lang=en) a bio lógiai 
és bioszimilar készítményekről a betegek körében, mely ben 
eddig közel 800-an vettek részt. Kérjük, amennyiben teheted, 
te is válaszolj a kérdőívre, amely már számos nyelven elérhető.

Két tréning a bioszimilar készítményekről, melyen 20 beteg 
vett részt Dublinban (2014. június és szeptember). 

Részvétel a WHO által szervezett konzultáción, melynek 
témája a biológiai készítmények minősítése volt. 

Új kommunikációs stratégia:
Egy megújult weboldal, melynek célja, hogy első állomásként 
szolgáljon mind az IBD közösség, mind a betegség iránt 
érdeklődők számára. A tervek szerint többnyelvű hírfolyam, 
külön rész a bevált gyakorlatok megosztására, kampányok, 
események európai és országos szinten, legfrissebb hírek 
az IBD kutatás világából, folyó klinikai kísérletek, és még 
sok más kerül fel a honlapra.

Közösségi média tréning a fiataloknak — hogyan használjuk 
bizton  sággal és eredményesen. 

Havi hírlevél az EFCCA munkájáról és folyó programjairól.

ECCO / EFCCA Irányelvek:

Az EFCCA az ECCO-val karöltve dolgozik egy olyan 
kiadványon, amely hétköznapi nyelven fogalmazza meg a 
betegek számára követendő irányelveket az IBD kapcsán, 
amely várhatóan 2016 márciusára készül el és óriási 
médiakampány kíséri megjelenését.

A betegek és a műtét 
(online felmérés a betegek szempontjából az életminősé-
gükre gyakorolt hatásról) 
  — még zajlik, elérhető: http://www.efcca-solutions.net/
questionnaire/index.php?sid=17358&lang=en

IMPACT Japán és Argentína 
  — folyó felmérés, ezzel világszinten átfogóbb képet 
 kaphatunk az IBD betegekre gyakorolt hatásáról

EFCCA nyári táborok 
közel 200 gyermek és fiatal részvételével 
  — Izrael, Olaszország, Szlovénia, Franciaország, 
  Új-Zéland és Spanyolország

EFCCA Youth Group 
  — fiatalok csoportjának aktuális tevékenységei

2 új taggal bővült az EFCCA: 
  — A két új tag: Görögország és Románia

Képek forrása: www.efcca.org
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Tátrai Lászlóné (Ica), Molnár Andrea, Fekete Krisztina, Kiss Anna (dietetikusok)

Mit (t)egyél, hogy jobban (l)egyél? 
Diéta az aktív szakban
Amikor nagyon aktív a betegségünk, akkor azonnal keressük fel a kezelőorvosunkat és a gyógyszeres 
terápia módosításával mielőbb mérsékeljük a gyulladást. A táplálásterápia, azaz a diéta és a tápszerek 
kiegészíthetik az alapkezelést, és segíthetnek a kellemetlen tüneteket (fájdalom, hasi görcsök, gyakori 
hasmenés) mérsék lésében, de önállóan kevésnek bizonyulnak a súlyos a gyulladás csökkentéséhez.

A gyulladt bél össze hú zó dása fájdal-
massá válhat, amikor továbbítja a táp-
anya gokat az alsóbb bélszakasz felé, 
valamint az emésztetlen tápanyagok 
a vastagbélben gázok képződéséhez 
vezethetnek, amelyek tovább fokoz-
hatják a hasi görcsöket és a hasme-
nést. Ezért a diéta az akut szak során 
tartalmazzon könnyen emészthető és 
jól felszívódó élelmiszereket, mert a 

nehezen emészt hető, durva rostokat 
tartalmazó élelmiszerek (pl. gyümöl-
csök mag jai, illetve a héj részek) fokoz-
hatják a panaszokat. Aktív időszakban 
a diétázás során, ha csak nagyon kevés 
ételt tudunk elfogyasztani, akkor szük-
séges az étrendünket tápszerrel kiegé-
szíteni, azért, hogy megállítsuk a test-
tömeg csökkenést és megőrizzük az 
erőnlétünket.

Az alábbi étlap segítségével a diete-
tikusaink ötleteket adnak nekünk, hogy 
a könnyen emészthető, és jól felszí-
vódó ételekből, miként lehet egy heti 
étrendet összeállítanunk.

HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBAT VASÁRNAP

REGGELI
kétszersült, tea sovány sajt, pirított 

zsemle tea
gépsonka, pirított 
kenyér, tea

főtt tojásfehérje, 
zsemle, Delma 
light, tea 

pulykasonka, 
kenyér, tea 

marhapárizsi, 
zsemle, tea 

sovány sajt,  
Delma light,  
kifli tea 

TÍZÓRAI
háztartási keksz, 
tea

vizes alma-banán 
turmix, rizses 
hamlet

őszibarack befőtt, 
Abonett

zabpelyhes sós 
keksz, tea

sovány sajt, kifli, 
tea

pirított kalács, 
almalé

banán, 
babapiskóta 

EBÉD
diétás rántott leves 
pirított zsemle-
kockával, főtt 
csirke mell
sárgarépás rizs

zöldségpüre-leves, 
párolt csirke, tört 
burgonya, szűrt 
almalé

zsírmentes csirke-
leves tésztával, zöld-
ségekkel, főtt csirke-
mell, tejmentes alma-
mártás, pirított dara

daragaluska leves, 
citromos párolt hal, 
főtt rizs

rizsleves, párolt 
vagdalt, tejmentes 
burgonyafőzelék

burgonyagombóc 
leves, darás metélt, 
almapüré

zsírmentes hús-
leves, főtt hús, 
hamis vadas, 
makaróni

UZSONNA Abonett, 
almakompót

babapiskóta,
tea

rizses hamlett,
szűrt almalé

almas piskóta reszelt almás 
zabpehely

kefír, Abonett sült alma, 
háztartási keksz

VACSORA héjában sült 
burgonya, tea

zöldséges párolt 
vagdalt, kenyér, 
tea

sütőzacskóban 
párolt pulykamell, 
cukkínivel sült 
burgonya, tea

csirkehússal  
töltött alma,
tea

sajtos 
zöldségpuding,
tea

meleg szendvics 
sovány sonkával,
limonádé

túróval töltött 
burgonya,
tea

SZÜKSÉG 
ESETÉN

400 — 600 ml teljes 
értékű tápszer

400 — 600 ml teljes 
értékű tápszer

400 — 600 ml teljes 
értékű tápszer

400 — 600 ml teljes 
értékű tápszer

400 — 600 ml teljes 
értékű tápszer

400 — 600 ml teljes 
értékű tápszer

400 — 600 ml teljes 
értékű tápszer

hAMIS VADAS
hozzávalók 

( 1 személyre )
150 g sárgarépa

50 g gyökér
15 g póréhagyma

50 g alma
10 g búzaliszt

10 g napraforgóolaj
3 g cukor

7 g citromlé
babérlevél, kakukkfű, borsikafű, só

10 g laktózmentes tejpor

Elkészítési mód: A sárgarépát, a pet-
rezselyemgyökeret, és az almát meg-
tisztítjuk, kockára vágjuk, kevés olajon 
pároljuk, a babérlevéllel, kakukkfűvel, 
borsikafűvel, sóval és az apróra sze-
letelt póréhagymával együtt. Amikor 
már puha, meghintjük liszttel, kicsit 
pirítjuk, kevés vizet hozzáadunk, majd 
turmixgépben pépesítjük. Visszatesz-
szük a főzőedénybe, hozzáadjuk a 
laktózmentes tejport kevés vízzel kike-
verve, majd ízesítjük cukorral, citrom-
lével. Jól összefőzzük, feltéttel tálaljuk. 

TÚRóVAl TölTöTT 
BuRgOnyA

hozzávalók 
( 1 személyre )

2 db burgonya ( kb.: 200 g )
100 g tehéntúró

20 g Liga margarin
2 db tojás
10 g liszt

kapor, snidling, petrezselyem, só

Elkészítési mód: A burgonyát héjában 
megsütjük, és meghámozzuk. A burgo-
nyákat hosszában ketté vágjuk, egy kicsit 
levágunk mindkét fél gömbölyű részéből, 
és a nagyobb vágott felén kivájjuk, hogy 
nagyjából 0,5 — 1 cm-es fala maradjon. 
A túrót villával áttörjük, elkeverjük a 
margarinnal, a tojássárgákkal, a felvert 
tojáshabbal. Finomra vágott kaporral, 
snidlinggel, petrezselyemmel, sóval íze-
sítjük. A kivájt burgonyákat megtöltjük 
a tojásos fűszeres túróval, és kimarga-
rinozott tűzálló tálba tesszük. Ráhelyez-
zük a levágott burgonyaaljakat. Előme-
legített sütőben készre sütjük. 

SAjTOS zölDSégPuDIng 
hozzávalók 

( 4 személyre )
25 dkg leveszöldség 

( sárgarépa, gyökér, burgonya )
4 dkg margarin  

+ 1 dkg a forma kikenéséhez
4 dkg liszt

10 dkg sovány sajt
½ liter laktózmentes tej

3 tojás
1 csipet szerecsendió
kevés zsemlemorzsa

só, fehérbors

Elkészítési mód: A vajat habzásig heví-
tem a liszttel, majd félrehúzom a lábast 
és hozzá adom a laktózmentes tejet. Addig 
főzöm, amíg elválik az edény falától. Sózom 
és hozzá adok kis szerecsendiót. Belekeve-
rem a sajtot és a tojássárgáját. A tojások 
fehérjét felverem habnak és a mártáshoz 
lazán hozzá keverem. A megfőtt zöldsé-
geket is a mártás ba keverem. A masszát 
őz gerinc formába öntöm, amit előzőleg 
kiken tem margarin nal. Ezt egy vízzel teli 
nagyobb tepsi be állítom. A gőzben tűpróbáig 
főzöm a pudingot. Önálló ételként tálalom. 

AlMáBA TölTöTT 
cSIRKEMEll I. 

hozzávalók ( 1 személyre )
150 g főtt csirkemell
2 db tisztított alma

1 db zsemle
1 db tojás

50 g sovány sajt
20 g margarin

rozmaring, kakukkfű, petrezselyem, só

Elkészítési mód: Egy személyre két nagyobb 
méretű almát választunk. Megtisztítjuk, és 
karalábévájóval kivájjuk a belsejét. Mag-
házát eltávolítjuk. A főtt csirkemellet 
finom ra daráljuk, hozzákeverjük az alma 
apróra vágott belsejét, a tojást és a zöldfű-
szereket (mindegyikből csak egy csipetet). 
A vízbe áztatott zsemlét kinyomkodjuk, és 
azt is hozzá keverjük. Jól összedolgozzuk, 
és ezzel a masszával megtöltjük az almákat, 
amelyeket margarinnal kikent tűzálló tálba 
helyezzük, a tetejükre is teszünk kevés mar-
garint, majd középmeleg sütőben megsüt-
jük. Utána a tetejét meghintjük reszelt sajt-
tal. Egytálételként is fogyaszthatjuk, de jól 
illik hozzá a burgonyapüré, amit margarin-
nal és a burgonya főző levével készítünk el.

AlMáBA TölTöTT 
cSIRKEMEll II.

hozzávalók 
( 2 személyre )

20 dkg főtt csirkehús
2 dkg margarin 

2 dkg liszt
 2 dl laktózmentes tej 

4 db alma 
1 db citrom

só 

Elkészítési mód: A főtt csirkehúst 
apróra vagdaljuk. Margarinból és lisztből 
fehér rántást készítünk, felengedjük 2 dl 
laktózmentes tejjel, majd sűrűre főzzük. 
Ezután összekeverjük az apróra vágott 
csirkehússal. Lehetőleg egyforma nagy-
ságú meghámozott almáknak kivesz-
szük a közepét, citromos vízbe tesszük 
(így nem barnul meg). A kivájt része-
ket apróra vágjuk és a hús közé kever-
jük. A citromos vízből kivett almákat 
megtöltjük, margarinnal kikent tűzálló 
tálra tesszük és az előmelegített sütő-
ben megsütjük.

zölDSégES  
VAgDAlT

hozzávalók 
( 4 személyre )

50 dkg darált hús  
( sertéscomb )

2 db zsemle
20 dkg sárgarépa  

( sajtreszelőn lereszelve )
2 db tojás 

majoránna, 
friss zöldpetrezselyem, só

Elkészítési mód: A zsemlét (zsemle 
helyett használhatunk kenyeret is) beáz-
tatjuk vízbe. Egy nagy tálba beletesszük 
a darált húst, a reszelt sárgarépát, a tojá-
sokat és a fűszereket, majd az elázott, 
jól kinyomkodott zsemléket. Kézzel jól 
összekeverjük a masszát, és kis golyó-
kat formázunk belőle. Egy sütőpapírral 
kibélelt tepsibe rakosgatjuk őket, és elő-
melegített sütőben megsütjük.
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Horváth Katalin Beatrix ( sztómaterápiás nővér, SE ÁOK I. sz. sebészeti Klinika )

Segítség! Szivárog, leesik a sztómazsák!
Egy mondással kezdem bevezetőként: „jobb megelőzni, mint kezelni”, napjainkban, ebben az esetben is igaz. 
Mit tehet a sztómaviselő, ha leesik a sztómazsákja? Mit tehet akkor, ha a nemrég feltett sztómazsák szivá
rogni kezd? Mit tehet akkor, ha a sztóma körüli bőre viszket, ég, piros, fáj? Egyszerű — lenne — a válasz: 
meg kell előzni. Megelőzni? De mégis hogyan? Meg lehet mindezeket egyáltalán előzni?

1. Mit tehet a sztómaviselő, ha leesik a sztómazsákja?

Először is minden zsákcsere alkalmával, főleg a műtét utáni 
első 6-8 héten tisztítás után meg kell mérni a sztóma méretét. 
Minden, ma Magyarországon forgalomba kerülő sztómazsák 
dobozában található erre a célra készült sztómamérő. De a 
sztómaterápiás nővér is adhat egy „személyre szóló” sztóma-
mérő sablont. Erre azért van szükség, mert a sztóma a műtétet 
követően 6 — 8 hét múlva éri el a későbbi, „végleges” nagysá-
gát. Azaz kisebbedik. Ezért fontos, hogy az új zsák felhelye-
zése előtt ebben az időszakban minden zsákcsere alkalmával 
ellenőrizni kell a sztóma méretét, és az új zsák tapadófelületén 
az akkor éppen aktuális sztóma méretének megfelelő nyílás 
kerüljön kivágásra.

Amennyiben ez a nyílás kisebb, 
úgy a zsák felhelyezésekor 
annak tapadófelülete részben 
rá fog kerülni a sztómára, ebből 
adódóan az eszköz nem fog rajta 
megtapadni, le fog esni, mivel 
a sztómából ürülő váladék alá 
fog menni. Nagyobb nyílást sem 
szabad vágni a tapadófelületen, 
mint a sztóma, — max. 1 — 2  mm 
még megengedett, több nem, — 
mivel a sztóma körüli bőr érint-
kezni fog a sztómából ürülő 
váladékkal (A képen látható 
felül a helyesen és alul a hely-
telenül kivágott méret).

Amennyiben napjában többször előfordul, hogy leesik a 
sztómazsák, feltétlenül fel kell keresni a sztómaterápiás nővért, 
hogy ennek az okát kiderítsék. Nem szabad több napot várni, 
hogy „majd csak fent marad egyszer az a zsák…”, ugyanis a 
sztóma körüli bőr ezáltal folyamatosan érintkezik a sztómából 
ürülő váladékkal, ami felmarja a bőrt, és utána már ezért nem 
fog felragadni a sztómazsák. A bőrön keletkezett sebet, pedig 
helyrehozni már jóval nehezebb lesz.

 

2. Mit tehet a sztómaviselő, ha a nemrégen fel he lye-
zett zsák tapadófelülete alól sztómából ürülő váladék-
szivárgást észlel?

A sztómazsák eltávolítása után minden esetben meg kell nézni 
a sztómaszák / alaplap tapadófelületének hátoldalát, hogy hol 
található rajta váladéknyom. Mert ott, ahol váladéknyomot lát, 
az azt jelenti, hogy ott a tapadófelület alá folyik a sztómából 
ürülő váladék, és azon a helyen fog kialakulni a szivárgás.

Annak, hogy a tapadófelület alá folyik a sztómából ürülő 
váladék számos oka lehet: Mindig az okot kell megkeresni! 
Ilyen okok például:

a. nem megfelelő méretre — a sztóma méreténél  
kisebb — a tapadófelületen a kivágott nyílás.

b. Amennyiben korábban ilyet nem tapasztalt, 
okozhatja testsúlyának megváltozásából adódóan  
a has alakjának megváltozása,

c. Bőrredőben (ráncban) van asztóma,
d. A sztóma a bőr szintjében, vagy alatta található,
e. A használt segédeszköz nem megfelelően 

tapad a sztóma körüli hasfal bőréhez,
f. A sztómaviselő nem a számára megfelelő eszközt használja. 

Ha ennyi oka lehet, akkor ez jó hír, mert akkor ennyi megol-
dás is van!

a. Nem megfelelő méretre — a sztóma méreténél 
kisebb — a tapadófelületen a kivágott nyílás

Mit azt fent írtam, fontos a sztóma 
méretének megfelelő méretre kivágni 
az új felhelyezni kívánt zsák / alaplap 
tapadófelületét (Fontos: műtét után 
az első 6 — 8 héten minden egyes 
zsákcsere alkalmával el kell végezni 
a sztóma méretének mérését, 8. hét 
elteltével elegendő egy héten egyszer 
elvégezni ezt a műveletet). 

b. Amennyiben korábban ilyet nem tapasztalt, okoz-
hatja test súlyának megváltozásából adódóan a has 
alakjának megváltozása

Hízás / fogyás esetén a has alakja, nagysága megváltozik, 
az addig könnyen ellátható sztóma egy bőrredőbe, ráncba 
kerülhet, ezáltal nehezebb lesz az ellátása. Ilyenkor fel kell 
keresni a sztómaterápiás nővért, aki segít a kiegészítő ter-
mékek kiválasztásában, vagy szükség esetén át kell térni 
egy másik típusú segédeszközre, melynek használatát 
szintén megtanítja.

Hangsúlyozni szeretném, hogy ilyen esetben mindig szak-
emberhez kell fordulni személyesen, nem ajánlott kísérletez-
getni, más sztómaviselő sorstárs tanácsára sem, mert súlyos 
bőrszövődmény lehet a vége, és mint említettem, jobb a bajt 
megelőzni, mint kezelni!

c. Bőrredőben (ráncban) van a sztóma

Ilyenkor majdnem minden esetben szükséges sztómapaszta 
használata a tapadófelület hátoldalán látható váladéknyo-
moknak megfelelően. Ennek felhelyezésére is meg fogja taní-
tani a sztómaterápiás nővér. (A sztómapaszta vényköteles.)

d. A sztóma a bőr szintjében, vagy az alatt található 

mindenképp szakemberhez, azaz sztómaterápiás nővérhez 
kell fordulni. Szükséges lehet speciális, ún. konvex segéd-
eszközre, melynek helyes használatát meg kell tanulni. 
Ezen kívül szükség lehet még sztómapasztára, esetleg 
öv viselésére is.

e. A használt segédeszköz nem megfelelően tapad  
a sztóma körüli hasfal bőréhez

úgy szintén szükség lehet a már fent említett kiegészítő 
termékek használatára, esetleg szükség lehet más típusú 
eszköz viselésére.

f. A sztómaviselő nem a számára megfelelő 
   eszközt használja

Nem kell megijedni, ha a műtét utáni időben használt segéd-
eszköz a műtét után néhány hónappal már nem jó. Hiszen 
műtét után, még mindenki örül, ha felkel az ágyból, kimegy 
a mosdóba, és elvégzi az éppen szükséges teendőit. Tehát 
mozgásában még elég korlátozott. Fekve mindenkinek, 
minden zsák fent marad a hasán. De! Itt szeretném hang-
súlyozni, hazatérve a kórházból, a lábadozási időszak elmúl-
tával mindenki megerősödik — amennyiben nincs más olyan 
betegsége, ami miatt tartósan ágyhoz kötött, vagy mozgá-
sában korlátozott. Mindenki visszatér fokozatosan a „min-
dennapi kerékvágásba” azaz a mindennapi életbe. A nap 
nagyobb részét már nem az ágyban fekvés teszi ki, hanem 
az aktív tevékenység: háztartás, ház körüli munkák, kerti 
munkák, barkácsolás, szerelés…, majd a tanuláshoz, mun-
kába való visszatérés. Olyan mozgásformák is előjönnek, 
amelyek a kórházból történő távozáskor még csak fel sem 
merülnek. Gondoljunk csak arra pl. hogy leguggol, mert meg 
akarja szerelni a folyó mosdót… A sztómazsáknak ekkor is 
tapadnia kell! 

Ha törökülésben ül, netalán jógagyakorlatokat végez, vagy 
repülővel utazni, esetleg búvárkodni készül, netalán babát 
szeretne vállalni, a sztómazsáknak akkor is biztonságosan 
kell tapadnia! Tehát a műtét után az idő múlásával változik 
a sztómaviselő igénye is a sztómazsákkal szemben, mert 
minden helyzetben biztonságban akar lenni. Ez természetes. 

Ahhoz azonban, hogy mindenki a számára legmegfele-
lőbb segédeszközt megtalálja, szükség van a sztómaterápiás 
nővérrel való szoros együttműködésre, és türelemre mind-
két fél részéről, mert a sztómaviselő egyedül nem tudja 
megtalálni a számára legmegfelelőbb eszközt, mint ahogy 
a sztómaterápiás nővér sem tudja a páciense nélkül meg-
találni a neki legmegfelelőbb eszközt. 

Ezt a problémát sajnos a sorstársak sem tudják meg-
oldani, mert mindenkinek más a megfelelő eszköz. Ezért 
nagyon lelombozó a sztómaviselőknek, amikor egy sors-
társ próbálja meg „megoldani” egy sztómaviselő „állan-
dóan leesik a zsák” problémáját. Mindenkinek más típusú a 
bőre, amelyik termék egyik sztómaviselőnél beválik, az nem 
biztos, hogy a másiknál is ugyanúgy be fog válni, csak több 
kudarcélmény fogja érni, aminek következtében a problé-
mával rendelkező sztómaviselő már nem fog merni elmenni 
a sztómaterápiás nővérhez, hiszen „ha egy sorstárs nem 
tudott segíteni, akkor hogy fog tudni egy nővér, aki csak a 
könyvből tanulta ezt az egészet?”.

Kép forrása: Internet

Kép forrása: sajátSztómamérő sablonok

Kép forrása: saját

Képek forrása: Internet
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Igenis fontos, hogy minden felmerülő 
kérdéssel bátran merjen a sztómaviselő 
a sztómaterápiás nővérhez fordulni.

A sorstársak abban tudnak nagyon 
sokat segíteni, ha bátorítják az „új” 
sztómaviselőt, hogy igenis prob-
léma/kérdés esetén fordul janak a 
sztómaterápiás nővérhez.

Amit minden sztómaviselőnek java-
solok, hogy bármelyik, ma Magyaror-
szágon sztómazsákokat forgalmazó cég 
termékét választja, kap a kórházból tör-
ténő távozáskor egy elbocsájtó szettet, 
egy nesszeszert. Bárhová megy otthon-
ról, akár orvoshoz, akár baráti társa-
ságba, tehát bárhova, mindig vigye ezt 

magával, legyen benne 2 — 3 db előre 
kivágott zsák, gézlap, puha WC-papír, 
tükör, szemeteszsák és kéztörlőkendő. 
Esetleg egy váltás fehérnemű.

Valamint otthonról történő elindu-
lás előtt történjen meg az éppen aktu-
ális zsákcsere, és ellenőrizze, van-e 
szivárgás.

Amennyiben a sztómaviselő „újfajta” 
aktivitásba szeretne kezdeni — legyen az 
bármi, úszás, teniszezés, utazás, baba 
vállalása… —  a műtét után először: 
NE feledje! Kérje ki a sztómaterápiás 
nővér tanácsát.

Célszerű egy papírra összeírni a kérdé-
seit mire megy a sztómaterápiás nővér-
hez, mert így véletlenül sem fogja elfe-
lejteni azokat.

3. Mit tehet a sztómaviselő akkor, 
ha a sztóma körüli bőre viszket, ég, 
piros, fáj?

Ezek a tünetek azt jelzik, hogy a sztóma-
zsák/alaplap tapadó felülete alá alászi-
várog a sztómából ürülő váladék, ami 
még nem látható, DE panaszt már okoz! 
Nagyon fontos, hogy a sztómaviselő oda-
figyeljen testének jelzéseire, üzeneteire, 
NE bagatellizálja el ezeket, mert ezek 
fontos jelzéssel bírnak. Ilyenkor minden 
esetben sztómazsákcsere szükséges. 

Amennyiben ez egy gyakori prob-
léma, úgy szintén a sztómaterápiás 
nővérhez kell fordulni, hogy meg lehes-
sen előzni a sztóma körüli bőr felmaró-
dását, kisebesedését. 

Szükség lehet kiegészítő eszközök 
használatára, de az is előfordulhat, 
hogy más típusú segédeszköz viselé-
sére kell áttérni.

Szeretném kihangsúlyozni, hogy a mai, modern segédeszközökkel minden 
sztómaviselő részére meg lehet találni a számára legmegfelelőbb segédeszközt, 
de ehhez a sztómaviselő közreműködése is szükséges; „Egyedül nem megy!” 
Egyik félnek sem. A szégyenkezésnek pedig itt nincs helye.

Sztómával az élet…  Ne add fel! 
Közel egy éve vagyok ileosztómás és ebből adódóan használok sztóma
zsákot. Mivel nagyon sokféle létezik (anyagban, színben, méretben 
eltérő, van egyrészes és kétrészes, illetve üríthető és zárt), ezért a 
számunkra megfelelő megtalálása időt, türelmet, és kitartást igényel! 

Nekem ez közel 45 hónapba telt. Kezdetben a 
kórházban mutattak nekem több típust is, de 
az elsőnél maradtam (amit rögtön a műtét után 
kaptam), mivel a kórházban még nem volt vele 
semmi problémám. Sajnos én elég rossz állapot
ban kerültem be a kórházba (nagyon lefogyva és 
legyengülve), és az első 3  4 hétben műtét után 
javarészt otthon is csak feküdtem, erősödtem. 
Ebben az időszakban még tökéletesen megfelelt 
az elsőre választott zsák. Azonban, ahogy egyre 
jobban lettem, elkezdtem mozogni. Nem kell nagy 
dolgokra gondolni, csak a lakásban jöttemmen
tem, lementem a boltba, elmentem sétálni, de 
ez korábbi állapotomhoz képest — amikor még a 
fekvés is kimerített — jelentős változásnak 
bizo nyult. A kezdetben jónak ítélt sztómazsák 
egyre többször kezdett leválni, így át kellett 
térnem másikra. Kipróbáltam ismét párat, majd 
választottam egyet. Ez szintén remekül bevált 
23 hétig. Ezután ugyanis elkezdtem a betegsé
gem miatt leadott kilókat szépen visszaszedni. 
Emiatt megváltozott a testem formája, így ismét 
új zsák után kellett néznem. Azonban még nem ez 
volt az utolsó állomás! Mikor már visszaszed

tem a szükséges kilókat, teljesen begyógyultak a sebeim és visszanyertem erőmet 
is, visszamentem tanulni az egyetemre, dolgozni jártam és mindemellett sportol
tam is. Ez a hatalmas terhelés, nagy mozgás arra késztetett, hogy újabb zsák 
után kutassak, ami strapabíróbb és képes megfelelni ennek a nagy kihívásnak is. 

Végül azonban minden jól alakult. Megtaláltam a számomra megfelelő zsákot, s már 
közel fél éve nincs vele semmi problémám: folytatom tanulmányaimat, egyetemre 
járok, dolgozok, zumbázok, teniszezek és még az úszás sem okoz gondot! Persze 
mire idáig eljutottam sokszor visszamentem konzultálni a sztómaterápiás nővér
rel és rengeteg zsákot kipróbáltam. 

Elmondhatom, hogy az életmódnak, a saját igényeknek megfelelő zsák megtalálása 
nem lehetetlen küldetés, de nagy türelmet, és viszonylag sok időt igényel. Prob
léma esetén mindig merjél segítséget kérni a sztómaterápiás nővértől. Legyél nyi
tott az új segédeszközök kipróbálására, ne nyugodj bele hogy „jó ez így nekem, 
ahogy van!” A lényeg: Ne add fel!

Kata, 23 éves

A forgalomban levő elbocsájtó szettek. Kép forrása: internet

Kép csak illusztráció
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Müller Antal

Együtt élni egy bélbetegségben szenvedő emberrel
A címben azt is írhattam volna … szenvedő? Elöljáróban annyit, hogy egy betegségtől nem szenvedni kell, 

hanem a betegnek is, és a vele élő családtagoknak is a betegséggel együtt kell élni.

Valamikor, több, mint 40 évvel ezelőtt megismerkedtem egy 
lánnyal, akivel jól együtt tudtuk tölteni az időt, hasonlóan gon-
dolkodtunk, stb., egyszóval minden jó volt. Illetve mégsem. 
Mint később megtudtam az okát, állandóan készültségben volt 
(voltunk), hogy hol a WC? Mert, ha menni kell, akkor menni 
kell! Kiderült számomra, hogy ez így van kislány kora óta, és a 
család ezt nem nagyon értette, és így nem is akarta elfogadni. 

Rábeszélésemre elment orvoshoz. Óriási szerencséjére dr. 
Kovács Ágota gasztroenterológus orvoshoz került, aki hosszú 
éveken keresztül gyógyszer-
rel tartotta karban betegsé-
gét — colitis ulcerosa. Sajnos 
egy idő után a gyógyszer 
nem segített, és akkor jött a 
második szerencse. Az első 
és a később többi szüksé-
ges műtétet dr. Dobó István 
végezte. Az első műtétnél, 
amikor vastagbelét és vég-
belét a doktor úr kioperálta 
(az ott található gyulladá-
sok és fekélyek miatt ez 
elkerülhetetlen volt), fele-
ségem testén belül csinált 
egy tartályt, ahonnan a 
székletet egy cső segítsé-
gével lehetett eltávolítani. 
Ez a nyílás, a stoma való-
ban szokatlan látvány, de 
nem sokkal másabb, mint 
egy léggömb szája, és mint 
tudjuk, nem a léggömb 
száját, hanem a léggömböt nézzük! Leginkább egy dolog fog-
lalkoztatott: ha feleségem valami miatt nem tudja magát ellátni, 
hogy fogom — jól — használni a csövet?

El kell mondanom, mivel elfogadtam a műtét szükségessé-
gét, annak tudata, eredménye és látvány nem zavart. Nagyon 
fontos, hogy ez semmiben nem változtatta meg közös életün-
ket. Hiszen született három gyerekünk, felneveltük őket, már 
unokáink is vannak.

Később újabb műtétek következtek. A végeredmény egy 
külső műanyag zsák.

Megpróbálom összegezni, mivel jár egy stomás, külső tar-
tályt viselő emberrel élni?

Egy szóval is elintézhetem: ha megvan szeretet, megbecsü-
lés, a másik elfogadása, akkor semmivel nem jár. Tudom, hogy 
ez nem ilyen egyszerű. Azt gondolom, hogy társunk, rokonunk, 
barátunk mindenféle betegségére igaz, hogy az első az oda-

figyelés. Ez alatt azt értem, hogy nagyon sokan nem akarják 
tudomásul venni saját betegségüket, ilyenkor nekünk kell őket 
figyelmeztetni, esetleg orvoshoz vinni. Nagyon fontos, hogy ez 
ne önös érdekből, és ne erőszakosan történjék, mert a dolog 
a visszájára is fordulhat, ő későn megy orvoshoz, türelmetlen 
viselkedésünk miatt kapcsolatunk is elromolhat.

Megvan a diagnózis, kiderül, hogy operálni kell. Óriási a 
jelentősége annak, hogy mi is tisztában legyünk az operá ció 
milyenségével, annak látható jeleivel is. Lehet, hogy meglepő, 

de erre elsősorban miattunk 
van szükség, mert ha tudjuk 
az operáció okát, látható vég-
eredményét, könnyebben 
elfogadjuk, mint társunk, és 
bátorítani tudjuk. Az operáció 
után pedig mindenféle kép-
mutatás nélkül természetes-
nek vesszük ezt az állapotot. 
Megjegyzendő, ha megvan 
a már emlegetett szeretet, 
meg becsülés, stb., ez szinte 
magától is menni fog. Ezek 
hiá nyában már problémák 
adód hatnak, de ez nem az 
operáció miatt van….

Még egy nagyon fontos 
dolog. A betegséget, az ope-
rációt, annak látható jeleit, 
ha nem is kell szeretni, de el 
kell fogadni. Az egészet, úgy, 
ahogy van, természetesen kell 
kezelni. Elnézést kell kérnem, 

de saját életemből hozott példa. Gyerekeink felnőve nem csak 
tudomásul vették, de természetesen is kezelték ezt a dolgot, 
annyira, hogy már unokáink is tudják (3 és fél, 4 és fél, illetve 
5 évesek), hogy a mama egy műanyagzsákkal él, ezt tudják és 
látták, és úgy megy WC-re, hogy azt kiüríti. Így a másságot ők 
sokkal könnyebben elfogadják.

Másik nagyon fontos dolog: tudom, hogy minden ember-
nek a saját betegsége a legfontosabb, ezzel együtt próbálja-
nak a betegek is, és mi, hozzátartózók is arra gondolni, hogy 
ez ugyanolyan baj, és ugyan úgy lehet vele élni, mint féllábbal, 
süketen, vagy egy makacs náthával. (Szándékosan írtam ide 
a náthát is, mert van, akinek az is nagyon komoly betegség). 

Még egy dolog, de ez a betegeknek szól. Fogadják el hozzá-
tartozóik, barátaik jó szándékú segítségét. Ha orvoshoz kerül-
nek, keressenek, ha lehet olyat, akiben hisznek, és ha meg van, 
bízzanak benne, mert ez fél gyógyulást jelenthet.

Vidéki betegszervezetek és elérhetőségeik

Egyesületünk a világhálón

  Hivatalos honlapunk

Információk, aktuális programok, archívum. 
A CROHNika újság korábbi számai is letölthetők. 
www.mccbe.hu

  Facebook oldalunk 

Üzenőfalunkon híreket, hasznos információkat 
és eseményeket olvashat illetve oszthat meg.
www.facebook.com/mccbe

  YouTube csatornánk 

ahol megtalálhatók a klubfoglalkozásokon, 
rendezvényeken készült videofelvételek: 
www.youtube.com/user/mccbevideo

Tolna Megyei Gyulladásos Bélbetegekért Alapítvány 

Szalai Edit: +36 30 312 3928
Email: tmgyba@gmail.com
Honlap: www.tmgyba.hu

Zala Megyei Crohn-Colitis Betegek Közhasznú Egyesülete 

Kaffka Andrea, +36 30 202 8863 
Email: info@ibd-zala.hu
Honlap: www.ibd-zala.hu
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