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2010. május 8-án, szombaton Buda-
pesten, a Bara Hotelben került sor
erre az eseményre. A nagybetűkkel
írtak egyes szavait érdemes mind
külön megmagyarázni.

Vlagyimir Mihajlovics Behtyerev
1857-ben az oroszországi Kazany
közelében, falun született. A Péter-
várott elvégzett orvosi tanulmányok
után kibontakozott a széles érdeklő-
désű, sokat publikáló orvos gazdag
életútja. „Kevés olyan kutatót talál-
ni az orvostudomány történetében,
akinek nevéhez olyan nagyszámú tü-
net, tünetegyüttes, anatómiai képlet vagy mag stb.
felfedezése fűződik, mint V. M. Behtyerevéhez” –
írja az Orvosi Hetilapban 1983-ban Kelemen Gábor.
Ez olyannyira igaz, hogy a cikkíró a két és fél ol-
dalas írásban a Bechterewről elnevezett gerinc-
betegséget nem is említi! 18??-ban Behtyerev né-
met nyelven közölt néhány esetet, amelyekben a
gerinc elmerevedését mint ideggyógyász szemlélte.
Nos, ekkor nevét „németesítették”, és az akkori-
ban a kontinensen vezető német orvosi szakiro-
dalom alapján mindenhol ezen a néven terjedt el
a betegség. A magyar betegek között is feltartóz-
tathatatlanul a szerzői neves elvevezés (persze nem
pontosan használva) terjedt el. Ezért is döntöttek
úgy a találkozón, hogy noha ez a világnap az an-
golszász elnevezésű ankylosing spondylitisről
(AS) szól, hazánkban nem lehet ezt az elnevezést
használni. A nómenklatúra bonyolultságát fo-
kozza, hogy a BNO-ban viszont spondylitis anky-
lopoetica szerepel, vagyis ez a hivatalos neve a kór-
ságnak.

A reumaellenes világ- és európai szervezetben
egyaránt mindig nagy hangsúlyt fektettek arra,
hogy az e területen érdekeltek ne csak a betegsé-
gek adta tudományos kérdésekkel foglalkozzanak,
hanem a mozgásszervi betegségek széles skálá-
jának alanyait, a betegeket is vonják be a mozga-
lomba. Ennek keretében a nyugati országokban
már régen kialakultak a betegszervezetek. A spe-
ciális kérdéseket magában hordozó Bechterew-be-
tegség érintettjei számára ebben az évben ért
meg a helyzet világtalákozó szervezésére. A nemes
gondolat szerint majd minden országban egy

időben zajlanak a programok. Ebből
nem sok minden valósult meg, mert
csak a német és spanyol betegek
(képviselői) jöttek össze eddig, úgy-
hogy a hazai találkozó az előkelő har-
madik helyet birtokolja.

Röviden utalva a magyarországi
előzményekre, a Bechterew Klub
1981. november 21-én alakult meg,
helyileg az ORFI-ban, dr. Papp Irén
kezdeményezésére. A mostani klub-
elnök, dr. Majtényi Sándor és e so-
rok írója is jelen volt a majd 30 évvel
ezelőtti nyitórendezvényen.

A mostani találkozót, mely a gyógyszergyári
szponzorok támogatása nélkül létre sem jöhetett
volna, gondos szervezőmunka előzte meg. Vala-
mennyi reumatológiai osztály vezetője értesítést
kapott, hogy betegei közül keresse ki a delegá-
lásra minden szempontból megfelelő SPA-bete-
geket. Sok egyeztetéssel sikerült biztosítani, hogy
az ország minden részéről érkező betegek száma
éppen ideális legyen. A kezdési időpont előtt már
valamennyi széken fegyelmezetten ültek a be-
tegküldöttek. Ez a jelenség orvostalálkozókon
soha nem észlelhető.

A találkozón Majtényi Sándor beszámolt arról,
hogy mint magyar delegátus hogyan jutott el az
ASIF-ba, vagyis a nemzetközi betegszervezetbe.
Ortutay Judit, Szántó Sándor és Géher Pál orvos
előadók mellett gyógytornász és további két be-
teg is szerepelt a programban. Majd következett
a Betegfórum, ahol sokan, bátran és értelmesen
tették fel a kérdéseiket, melyek jobbára továbbra
is azokra a problémákra keresték a válaszokat,
amelyek a betegeket folyamatosan érdeklik. Meg-
tisztelő volt, hogy mint a betegséggel több évti-
zeden át foglalkozó szakember, levezető elnöke
lehettem a több mint két és fél órás programnak.

Jó hír, hogy az érdeklődök a szponzori segít-
séggel beindított www.bechterewes.hu honlapon
folyamatosan kaphatnak tájékoztatásokat.

A Springmed Kiadó a tanácskozás napjára idő-
zítette a betegeknek szánt Kérdések és válaszok a
Bechterew-kórról című könyv megjelenését, amely
dr. Szántó Sándor és dr. Géher Pál alkotása.

DR. GÖMÖR BÉLA

I.Bechterew Világnap Magyarországi Találkozója


