
Az SM betegség gondozásának aktuális helyzete

Jelenlegi helyzet az államilag nyújtott gondozás, otthonápolás, és segítség 
nyújtás területén:

Az OEP vagy a MÁK által  támogatott  lehetőség – és ez nem csak SM betegek
részére vonatkozik – a szociális gondozás (azon településeken, ahol működnek ilyen
hálózatok),  amely  heti  2-3  alkalom,  alkalmanként  maximum  1-2  órában  vehető
igénybe. A másik lehetőség az otthonápolás keretén belül, félévente 14 alkalommal
igénybe vehető gyógytorna. Mindkét lehetőséget a háziorvosnál, illetve szakorvosi
rendeletre lehet kérni és településenként változik az igénybevétel költsége, esetleg
fizetésmentessége.

A  közepesen  súlyos  és  a  súlyos  mozgáskorlátozott  SM  betegek  folyamatos
gondozásra,  ápolásra  szorulnak.  Az  évente  2x14  alkalommal  igénybe  vehető
gyógytorna  az  SM  beteg  karbantartásához,  állapotrosszabbodásának
megakadályozásához igen kevés. A gyógymasszírozás pedig házi ápolás, gondozás
keretein belül az egészségügy által nem támogatott.

Pályázatunkban ezt a hiányt próbáltuk pótolni, illetve a kezelések számát növelni. A
pályázat  előkészítése  előtt  20  beteget  (a  megyei  betegek  több  mint  5  %-át)
kérdeztünk meg, akik több-kevesebb rendszerességgel látogatják a nyíregyházi SM
Centrumot és vesznek részt különböző kezelésekben. Kérdéseinket internetalapú, az
SM  Centrumban  a  betegek  részére  rendszeresített  számítógépeken  kitölthető
kérdőíven  tettük  fel,  melyben  arra  kértünk  választ,  hogy  milyen  gondozásra  van
szüksége az SM betegeknek abban az esetben, ha nem jut el az SM Centrumba
vagy valamilyen egészségügyi/kórházi gondozó központba? Milyen területeken látják
legfontosabbnak a házigondozást, az otthoni rehabilitációt?

A  betegek  döntő  többsége  számára  előnyös  lenne,  ha  otthonukban  is
hozzájuthatnának  a  fizioterápiás  ellátásokhoz,  a  főként  gyógytornából,
gyógymasszázsból  és a gépi  segítséggel  végrehajtott  állapotjavító  kezelésből  álló
gondozáshoz.

A pályázatban az alábbi tevékenységre kértünk pénzbeli támogatást:

• A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei halmozott fogyatékossággal élő SM 
betegek házi gondozásának, rehabilitációjának fokozása, valamint további 5 
megyei egyesület házi gondozásának beindítása.

• A nyíregyházi SM Centrum rehabilitációs eszközparkjának bővítése kis és 
nagy értékű eszközök beszerzésével, amelyek egy része szállítható, így téve 
lehetővé ezek kölcsönzését házi gondozásra.

• A házi gondozó eszközök használatának betanítása, szállítása, karbantartása.
• Az SM betegek megyei szintű házi gondozása, gyógytorna alkalmazása és 

betanítása a beteg otthonában saját maga és családtagjai számára. 
Gyógymasszázs alkalmazása szintén a beteg otthonában.

• Családterápiás és betegjogi tanácsadások folytatása.
• Az SM Centrumban folyó rehabilitációs program és a házi gondozás 

gyakorlatának bemutatása kétnapos továbbképzés formájában az 



együttműködő partnerek gyógytornászai és gyógymasszőrei számára, 
koncentrálva az SM betegek speciális tornájára (belső gyakorlati képzés).

• Az érintett, gyógymasszőrök és gyógytornászok programba való bevonása, a 
program bemutatása a partner SM egyesület vezetőinek és képviselőinek 
részvételével, zárókonferencián tapasztalatok értékelése, hálózat létrehozása.

A programba bevont 5 egyesület + Szabolcs-Szatmár-Bereg megye:
• Békés Megyei SM-es Emberek KHSZ.
• Sclerosis Multiplexes Betegek Csongrád Megyei Egyesülete
• Észak-Magyarországi Sclerosis Multiplex Egyesület
• Jász-Nagykun-Szolnok Megyei SM Egyesület
• Vas Megyei SM Egyesület

A programban bevont betegek száma, egyesületenként változott, de nagy eltérés 
nem volt.

• Békés megye 6 fő, ebből 2 fő kisebb településen, 4 fő az egyesület 
székhelyén

• J-N-Sz. megye 8 fő, ebből 5 fő kisebb településen, 3 fő az egyesület 
székhelyén

• Vas megye 8 fő, ebből 4 fő kisebb településen, 4 fő az egyesület székhelyén
• Észak Magyarország 17 fő (a miskolci központba, az egyesület székhelyére 

vitték be a betegeket)
• Csongrád megye 8 fő, ebből 2 fő kisebb településen, 6 fő az egyesület 

székhelyén
• SZSZB megye 8 fő mindegyik kisebb településen.

Összesen 55 SM beteg
A pályázatban elérni kívánt betegszám az 5 megyében 50 fő volt. A program 
végrehajtása során végül 47 SM betegnek tudtuk biztosítani a gyógytornát és a 
gyógymasszírozást.

A program során felmerült problémák
Azok a betegek, akik nem az egyesületek székhelyén élnek, többen igényelték volna 
a program nyújtotta lehetőségeket, de sajnos a távolság miatt, illetve a felmerült 
utazási többletköltségek miatt nem tudtuk bevenni őket a programba. Több beteg 
igényelte volna a gyógytornát és gyógymasszírozást.

Együttműködés és hálózatosodás – útkeresés a jövőbeni házi gondozás 
érdekében

Alapítványunknak nem ez az első olyan programja, amely több megyére  szólóan
próbál segítséget nyújtani az SM-ben szenvedő betegek részére.

2014-15. évben egy „Önkéntes segítő hálózat kiépítésére és működtetésére 
pályáztunk és nyertünk 4.728.757 Ft támogatást.

Ennek  során  5  megyében  hoztunk  létre  önkéntes  segítő  csoportokat,  számukra
szakmai  protokollfüzetet  állítottunk  össze.  77  önkéntes  segítő  összesen  782
alkalommal  262  fogyatékos  személyt  támogatott  a  projekt  során.  130  db
egészségügyi  szűrőeszközt,  terápiás  eszközt,  egységfelszerelést  vásároltunk  és
juttattunk  el  a  partner  SM  szervezetekhez  a  házi  gondozás  számára.
Elégedettségméréssel győződtünk meg a program fontosságáról és hasznosságáról.



Ennek  a  programnak  pozitív  tapasztalata  alapján  pályáztunk  szintén  6  megyei
egyesülethez tartozó SM betegek otthonában végezhető fizikoterápiás kezelésekre,
valamint rehabilitációs eszközökre.

Programjainkat többször bemutattuk azon megyei  egyesület  vezetőinek, akik nem
vettek  részt  az  önkéntes  segítőhálózat  kiépítése  programunkba,  és  most  is
meghívást  kaptak  programzáró  konferenciánkra  azok  az  egyesületvezetők,  akik
ebben a programba sem jutottak be.

Szándékunk, hogy átvegyék és továbbvigyék – akár egyéni pályázatok által – az 
otthonápolásban nyújtható segítséget, akár önkéntesek bevonásával is.

Szeretnénk ha az egyesületek, önkéntes program keretén belül szakemberek 
bevonásával (gyógytornász, gyógymasszőr) tovább folytatnák az otthonápolást, a 
rászoruló betegek részére.

Természetesen további pályázatok készítésével alapítványunk is szeretné a többi 
egyesület részére is beindítani, illetve támogatni az otthonápolás keretén belül 
végezhető rehabilitációs tevékenységet.


