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Karácsony és újév mellett lassan
lapunk elsô szülinapja is megérkezik:
ez év elején indult útjára  a Gyógyhír
Magazin. Azt még nem tudom, vajon
sütünk-e tortát a jeles alkalomra,  de
annyi bizonyos, hogy amikor számot
vetünk eddigi ténykedésünkkel,
akkor mindenképpen gondolunk

majd olvasóinkra: nélkülük ugyanis
lapunk sem lenne. Ezúton kívánunk Önnek és csa-

ládjának boldog ünnepeket, valamint sikeres – és
természetesen egészséges – új esztendôt!

SSZZEERRKKEESSZZTTÔÔII LLEEVVÉÉLL

TTaappaasszzttaallttaa  
mmáárr  ÖÖnn,,   hhooggyy……

�� sszzáámmííttóóggééppeess  mmuunnkkaavvééggzzééss  vvaaggyy  tteelleevvíízziióónnéézzééss
ssoorráánn  aa  sszzeemmee  eellffáárraadd,,  kkiisszzáárraadd??

�� ééjjsszzaakkaaii  vveezzeettéésskkoorr  sszzeemmee  nneehheezzeebbbbeenn  sszzookkjjaa
mmeegg  aa  ssööttééttssééggeett??

�� aahhooggyy  mmúúllnnaakk  aazz  éévveekk,,  eeggyyrree  nneehheezzeebbbb  eelloollvvaassnnii
aazz  aapprróó  bbeettûûss  úújjssáággoott??

A szemet érô káros környezeti hatások (pl. UV-sugárzás), a számítógép elôtt
végzett egyre több munka, a légkondicionált helyiségek fokozottabban igény-
be veszik szemünket. Nap mint nap kitesszük a legkülönfélébb megpróbálta-
tásoknak, és csak akkor jut eszünkbe, hogy törôdjünk vele, amikor már nem
mûködik kifogástalanul. 

SSZZ EE MM ÜÜ NN KK FF ÉÉ NN YY EE
A negyven évnél idôsebb embereknél bekövetkezô látásromlás leggyakoribb
oka a központi éleslátás helyét érintô rendellenesség, azaz a makuladegene-
ráció (AMD), amely az éleslátás romlásához, sôt vaksághoz is vezethet.
Vizsgálatok szerint* a karotinoid típusú vegyületek, különösen a lutein és a
zeaxantin jelentôsen csökkentik az AMD kialakulásának kockázatát. Ez a két
vegyület nagy koncentrációban található az egészséges retinában és a maku-
lában, azonban szervezetünk nem képes elôállítani ezeket a hatóanyagokat. 

*AREDS-vizsgálat, Veterans LAST vizsgálat

TTUU DD OO MM ÁÁ NN YY OO SS KK UU TT AA TT ÁÁ SS OO KK AA SS ZZ EE MM EE GG ÉÉ SS ZZ SS ÉÉ GG ÉÉ ÉÉ RR TT
Az utóbbi években a szemészeti kutatások között kiemelkedô helyet foglal-
nak el a szem egészségének megôrzése és az AMD megelôzése érdekében
végzett klinikai vizsgálati eredmények, melyek szerint a táplálék-kiegészítôk,
vitaminok és mikroelemek pótlása segít az egészséges látás megôrzésében. 

AARREEDDSS–– VV II ZZ SS GG ÁÁ LL AA TT
(Age-Related Eye Disease Study / korhoz kötött szembetegség vizsgálata) 
A közelmúltban 3640 AMD-ben szenvedô, 55–80 év közötti beteg bevoná-
sával a magas dózisú antioxidáns vitaminok és ásványi anyagok (béta-karotin,
C-vitamin, E-vitamin, cink, réz) látásromlás-csökkentô hatását vizsgálták 5
éves kezelést követôen. A vizsgálatban alkalmazott készítmény volt az elsô,
melyet azoknak a betegeknek fejlesztettek ki, akiknél fennállt a korral járó
látásromlás veszélye. A vizsgálat bizonyította, hogy a készítmény jelentôsen
csökkentette az AMD kialakulásának esélyét. 
(Arch Ophthalmol. 119:1417-1436, 2001)

VVEE TT EE RR AA NN SS LLAASSTT --VV II ZZ SS GG ÁÁ LL AA TT
(Lutein Antioxidant Supplementation Trial / Lutein- és antioxidánspótlás vizs-
gálata)
Ebben a klinikai vizsgálatban a lutein, antioxidáns vitaminok és mikroelemek
hatását vizsgálták 90 AMD-ben szenvedô idôs beteg bevonásával 12 hóna-
pos kezelést követôen. A vizsgálat bizonyította, hogy a lutein jelentôsen javít-
ja a látási funkciókat. 
(Optometry 75:216-230, 2004)
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Magyarországon e fontos egészségügyi problémával legutóbb
a Kor Kontroll Társaság novemberi összejövetele foglalkozott.
Az érdeklôdôknek dr. Gyôry József, a Veszprém Megyei
Kórház szemész fôorvosa tartott elôadást a szembetegségek-
rôl és azok gyógyítási lehetôségeirôl. 

GGYY ÓÓ GG YY ÍÍ TT HH AA TT ÓÓ SS ZZ ÜÜ RR KK EE HH ÁÁ LL YY OO GG
A szürkehályog világszerte az egyik legáltalánosabb szembe-
tegség, amely a közhiedelemmel ellentétben nem csak idôs
embereknél keletkezhet. Oka a szemlencse oldott fehérje-

tartalma állagának oldhatatlanná válása. Sajnos ma még
megállíthatatlan ez a kóros folyamat, bár léteznek már olyan
szemcseppek és egyéb gyógyszerek, amelyek lassíthatják.
Amennyiben a szürkehályog kialakulása valakinél már meg-
kezdôdött, nem kerülhetô el a mûtéti beavatkozás. Mára
megdôlt az a régebbi orvosi álláspont, miszerint meg kell
várni, hogy a hályog „beérjen”. A mûlencse-beültetô mûté-
tet ma már sokkal hamarább elvégzik, így a látásromlás nem
akadályozza a beteg normális életvitelét. A beültetés bizton-
ságos, rutinszerû esetben kis kockázatú operáció, amit ultra-
hanggal, lézerrel végeznek. A régebbi lencséket néha cserél-
ni kellett, a maiak viszont egy életre szólnak. 

TTII SS ZZ TT AA KKÉÉZZ ––  ÉÉPP LL ÁÁ TT ÁÁ SS
Számos szembetegség kialakulásában döntô szerepe lehet a
higiéniai alapszabályok figyelmen kívül hagyásának.
Gyermekkori vakságot okozhatnak például a kutyaürülékben
lévô kórokozók. A játszótéri homokban, az udvaron, kertben
játszó kisgyermekek hozzáérhetnek a fertôzött homokhoz
vagy talajdarabokhoz, majd megdörzsölhetik a szemüket, illet-
ve az étel megfogásával kórokozókat nyelnek. A szülôk fele-
lôssége, hogy ezt megelôzzék. Eleve kerülniük kell a fertôzött

MMiivveell  aa  vviilláággoonn  mmiinnddeenn  ööttööddiikk  ppeerrccbbeenn  mmeeggvvaakkuull  eeggyy  eemmbbeerr,,  aazz  EENNSSZZ

EEggéésszzssééggüüggyyii  VViilláággsszzeerrvveezzeettee  ((WWHHOO))  eeggyy  hhoosssszzúú  ttáávvúú  pprrooggrraammoott  hhiirrddeetteetttt,,

mmeellyynneekk  mmoottttóójjaa::  jjooggoodd  vvaann  llááttnnii..  AA  VViissiioonn  22002200  nneevvûû pprrooggrraamm  ccéélljjaa  aa  vvaakkssáágg

ééss  aazz  aahhhhoozz  vveezzeettôô sszzeemmbbeetteeggssééggeekk  mmeeggeellôôzzééssee,,  ééss  eennnneekk  éérrddeekkéébbeenn  aazz

eemmbbeerreekk  mmeeggttaannííttáássaa  aazz  eeggyysszzeerrûû öönnvviizzssggáállaattrraa..  

LLeeggddrráággáábbbb  kkiinnccssüünnkk
––  aa  llááttááss

Látásunk épségérôl érdemes legalább havonta
egyszer meggyôzôdni. Egyszerû a teszt: a fürdô-
szobában elôbb az egyik, majd a másik szemünket
kezünkkel eltakarjuk, és a csempék vonalaira sze-
gezzük a tekintetünket. Ha egyenesnek és tisztán,
élesen látjuk azokat, akkor az éleslátási pontunk
egészséges, ha viszont hullámos vonalakat észle-
lünk, sürgôsen szemorvoshoz kell fordulnunk.
Szemészeti szûrôvizsgálaton érdemes legalább
évente egyszer megjelenni 50 éves kor után. 

FFOONNTTOOSS  AAZZ
ÖÖNNVVIIZZSSGGÁÁLLAATT
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területeket, figyelniük kell, hol és mivel játszik gyermekük, és evés elôtt kezet kell
mosatni velük. 

RROO SS SS ZZ UU LL LL ÁÁ TT ÓÓ II DD ÔÔ SS EE KK
Gyôry doktor szerint az idôskori vakság egyik fô okozója az úgynevezett makula-
degeneráció, ami nem más, mint a szemfenéken található sárgafolt elfajulása. A
betegség alapjaiban rontja az életminôséget, az idôs ember egyre rosszabbul lát,
nem tud olvasni, homályosan érzékeli mások arcvonásait, látótere beszûkül. E
súlyos és az egyén szempontjából meghatározó tünetek ellenére egy nemrégi fel-
mérés szerint az emberek többsége nem is ismeri a betegséget. A megkérdezettek
82 százaléka még nem hallott a makuladegenerációról. Az orvos szerint az ötven
év felettieket bármikor sújthatja ez a betegség. Különös kockázatot jelent a
dohányzás, a magas vérnyomás, az elhízás vagy a helytelen táplálkozás. Ez utóbbi
azt jelenti, hogy az étellel kevés természetes vitamint, ásványi anyagot és egyéb, a
szervezet számára szükséges anyagot, pl. luteint és zeaxantint juttatunk a szerve-
zetbe. Utóbbi két anyag a látás megôrzésének szempontjából igen fontos, és a
zöld levelû zöldségekben, illetve a káposztafélékben található. Mivel a mestersé-
ges körülmények között termesztett zöldségek többsége már nem tartalmazza
kellô mennyiségben ezeket az anyagokat, az orvos jótékony hatásúnak véli az ilyen
tartalmú táplálékkiegészítôk szedését. 

L. I.

2006. december

AAZZ  IIDDÔÔSSKKOORRII   SSZZÜÜRRKKEEHHÁÁLLYYOOGG

AA
leggyakoribb szembetegség, ami csak
mûtéttel gyógyítható, a szürkehályog.
Nagyszüleink, dédszüleink – ha megérték
a 70-80 esztendôs kort – nemritkán
panaszkodtak egyre gyengülô, ködösödô

látásukra. A diagnózis – idôskori szürkehályog –
régen a lassú, de biztos megvakulás jóslata volt, ma
már viszont csodálatosan kifinomult mûtéti techni-
kákkal a látás megmenthetô. 

Miféle hályog a szürkehályog? A szürkehályog,
orvosi nevén katarakta a szem belsejében, a pupilla
mögött rejtôzô szemlencse elhomályosodása.
Anélkül, hogy tudnánk róla, szervezetünk a rugal-
mas szemlencse fénytörô erejét automatikusan úgy
állítja be, hogy a külvilágnak a retinán, szemünk
“vetítôvásznán” megjelenô képe mindig éles legyen.
Ám ha a lencse maszatos és homályos, zavaros
marad a legjobban beállított kép is. A homályos
szemlencsén át nem jut a fény a szem belsejébe, és
mûtét nélkül a látás drasztikusan, akár vakságig
csökken. 

Az ilyen mûtétek száma Magyarországon megha-
ladja a 50 ezret, de a betegek jó része így is túlérett
hályoggal kerül mûtétre. Ennek oka, hogy a homá-
lyosodó lencse fénytörése megváltozik, és a látás-
romlás a hályog érésének bizonyos stádiumáig szem-
üveggel kompenzálható. Így a kezdôdô szürkehályo-

gos szemekre elôször szemüveget „írnak", és csak
késôbb –– néha késôn –– operálják meg. 

AA  SS ZZ ÜÜ RR KK EE HH ÁÁ LL YY OO GG GG YY ÓÓ GG YY ÍÍ TT ÁÁ SS AA
Mind ez ideig nincs megbízható tapasztalat arra
nézve, hogy gyógyszeres kezeléssel, szemcseppekkel
segíteni lehet-e a szürkehályogban szenvedô embe-
ren. Úgy tûnik, ma még nincs ilyen gyógyszer. Csupán
arra utaló jelek vannak, hogy az egészen kezdeti álla-
potban lévô katarakta további fejlôdését fékezik, jó
esetben megállítják bizonyos gyógyszerek.

A szürkehályogot ma mûtéttel gyógyítják: a
pupilla mögül roppant finom technikával kiemelik
vagy elfolyósítás után kiszippantják az elhomályoso-
dott szemlencsét, és a helyébe szövetbarát
mûanyagból készült mûlencsét ültetnek be.
Természetesen gondosan végzett elôzetes optikai
számítások és tervezés után. A ma leggyakrabban
használatos merev mûlencse persze nem tudja auto-
matikusan élesre állítani a látott képet. Jól lehet
vele látni messzire, de például olvasáshoz egy körül-
belül +2,5 dioptriás szemüveget kell használni. 
Az utóbbi évek fejlesztéseinek eredményeképpen
már megjelentek azok a mûlencsék, melyek vissza-
állítják a szem alkalmazkodóképességét, így sem a
távoli, sem a közeli éleslátáshoz nincs szükség szem-
üvegre.
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AA
z úgynevezett Human-Calici vírus azon-
ban nemrég nálunk is megjelent.
Eredetileg állatoknál diagnosztizálták
mint légzôszervi kórokozót. A tünetei
hasmenés, hányás, hidegrázás egy-
három napig, melyek néhány nap után
újra jelentkeznek. Jelenleg nincs oltó-
anyag ellene.

A legionella 1976-ban Philadelphiában tüdôgyulladásos jár-
ványt idézett elô. Ezt a baktériumot ma is megtaláljuk a termé-
szetes vizeinkben, az ivóvízben, de csak akkor betegít meg, ha
vízpermet formájában a tüdôbe jut. Ennek egyik lehetséges
módja, hogy a légkondicionáló berendezéseken keresztül jut a

szervezetbe. Kétféle lefolyása létezik: az egyik az úgynevezett
Pontiac-láz, mely influenzaszerû tüneteket produkál, a másik a
legionárius megbetegedés, mely magas lázzal, köhögéssel, tüdô-
gyulladással jár, és akár halálos légzési elégtelenséget is okozhat.
Mindkét típus gyógyítható antibiotikummal.

A tüdôgyulladásokat okozhatja baktérium, vírus, gomba, de
léteznek úgynevezett másodlagos tüdôgyulladások, melyek vala-
milyen fertôzô betegség után jönnek létre, és olykor halálos kime-
netelûek is lehetnek. A baktérium okozta tüdôgyulladás kialaku-
lását vírusos légúti betegség elôzheti meg. A tünetek szerint a
megbetegedésnek két formája van: heveny és atípusos. A heveny
gyulladást többnyire baktériumok okozzák, felsô vagy alsó légúti
hurut elôzi meg, hirtelen láz, levertség, köhögés, mellkasi fájda-

lom, olykor nehéz légzés, csecsemôkorban hányás, hasmenés. A
tüdô fölött hóropogáshoz hasonló hangot hallani. Az orvos ilyen-
kor valamilyen antibiotikumot ír föl. Normál esetben gyógyszer
szedése mellett a beteg 2-3 nap alatt láztalan, és egy hét alatt
szinte tünetmentes lesz. Ha a láz és a tünetek négy nap múlva is
jelen vannak, és a beteg idôsebb, vagy a tüdôgyulladása mellett
egyéb megbetegedése is van, akkor intézeti kezelés szükséges.
Laboratóriumban megállapítják, milyen kórokozó van jelen a szer-
vezetében, és az mely antibiotikumra érzékeny.

Az atípusos gyulladás kórokozói leginkább vírusok. Ilyenkor a
betegség hosszabb lefolyású. Szapora pulzus, fulladásos, nehéz
légzés, légzésszám-növekedés, köhögés jellemzô. De van olyan
beteg is, aki vészes röntgenkép mellett is jó fizikai állapotú, szin-
te tünetmentes. Idôs embereknél, tumoros betegeknél elôfordul-
hat, hogy az immunrendszer gyengesége miatt a tüdôgyulladás
olykor nem jár lázzal, a típusos tünetek helyett rossz közérzet jel-
lemzô, a beteg nem is tud fölállni.

Dr. Magyar Zoltán, a deszki Mellkasi Betegségek
Szakkórházának tüdôgyógyász, aneszteziológus szakorvosa
elmondta, hogy kórházukban tavaly 442 fekvôbeteget regisztrál-
tak, ebbôl a 75 évesek korosztályát érintette leginkább ez a meg-
betegedés, összesen 58 személyt.

Fontos odafigyelni arra, hogy idôsebbeknél a hosszas fekvés
felfekvéses tüdôgyulladást okozhat, ami nemritkán halállal vég-
zôdik. A combnyaktörést elszenvedett betegeknél vagy súlyos
betegségek esetében ugyanez tapasztalható. 

Tábori Zsuzsa

TTööbbbb  ffiiggyyeellmmeett
22000022  nnoovveemmbbeerréébbeenn  KKíínnáábbaann  eeggyy  iissmmeerreettlleenn  kkóórrookkoozzóó  lláázzaatt,,  ssúúllyyooss  llééggúúttii  ttüünnee--

tteekkeett  iiddéézzeetttt  eellôô..  AA  ttüünneetteeggyyüütttteess  aa  SSAARRSS  nneevveett  kkaappttaa..  AA  vvíírruuss  eelllleenn  vvaann  vvééddôôooll--

ttááss,,  ddee  hhaazzáánnkkbbaann  mméégg  sszzeerreennccsséérree  nneemm  ffeerrttôôzzöötttt..  

aa  ttüüddôôggyyuullllaaddáássnnaakk!!
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EEllffeelleejjtteetttt  ggyyóóggyymmóódd  
––    AAzz  iinnhhaalláállááss

Emlékszünk rá. Édesanyánk gôzölgô lábost tett elénk.
Betakarta fejünk, és mélyeket lélegeztünk. Nemsokára
éreztük az illóolajak jótékony hatását. Egyre könnyebben
áramlott a levegô, csökkentek a rekedtség, nátha tünetei.

Gyorsuló világunkban kicsit háttérbe szorult ez a ter-
mészetes, hatékony gyógymód, de ne feledjük, alkalmaz-
zuk bátran!

Nem kell más hozzá, mint forró víz (esetleg kamilla-
tea) és egy pár csepp illóolaj (pl. mentol-, eukaliptuszolaj,
stb.), de kapható a patikákban olyan gyógyhatású készít-
mény is, amely a megfelô mennyiségi és minôségi kombi-
nációban tartalmazza az illóolajokat. 

A vízgôz és az  illóolajok szabaddá teszik a légutakat,
fertôtlenítô hatásúak, és megfelelôbb vérellátást biztosí-
tanak. 

Inhalálni különbözô felsôlégúti megbetegedések
–– köhögés, rekedtség, nátha, valamint légcsôhurut –– ese-
tén ajánlott, de hatékonyan csillapíthatjuk az influenza
kísérô tüneteit is.

Cseppentsünk 5-10 csepp illóolajat gôzölgô vízbe. Az
arcot kendôvel letakarva, a felszálló gôzöket behunyt
szemmel kell belélegezni. A belégzés 5-10 percig tartson. 

Vigyázzunk! Gyermekünket ne hagyjuk felügyelet
nélkül az inhalálás ideje alatt! 

Váljék egészségünkre!



Gyógyhírép lélek Gyógyhírép lélek
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VV
alóban klinikai
v i z sgá l a tok
i g a z o l t á k ,
hogy a dep-
resszió is okoz-
hat elhízást,
ugyanakkor
ez fordítva is

mûködik: az elhízás is kiválthat depressziót,
a súlyfelesleg pedig egyéb betegségek elô-
idézôje lehet – magyarázza Rigó Adrien, az

ELTE személyiség- és egészségpszichológiai
tanszékének munkatársa. – Amikor valaki
túlsúlyproblémával fordul pszichológus-
hoz, az elsô feladat annak megállapítása,
vajon mi az oka a testsúlynövekedésnek –
mondja a szakember. 

Az evési szokások és a viselkedés alap-
ján a terápiában jól elkülöníthetôek azok
az esetek, amelyek hátterében lelki problé-
mák állnak. A szakember szerint az ilyen
típusú evészavarok részben szabályozási
problémák, amelyekért jelentôs mértékben
a környezet tehetô felelôssé. Kultúránkban
az evés örömforrás, azonban régen nem
volt ekkora jelentôsége. Manapság köz-
ponti szerepet kap: az élelmiszerek hatal-
mas választéka, illetve a hozzájuk kapcso-
lódó reklámok folyamatosan erôsítik a fon-
tosságát. Úgy tûnik, többek között ennek
köszönhetôen az emberi fejlôdés során
kialakult fiziológiai „szabályok” – amelyek
az eszményi testsúly megtartását segítenék
– felülíródnak. Persze változó, hogy kinél
milyen mértékben. Ha valakinek lelki gond-
jai vannak, hamar rájön arra, hogy az evés-
sel oldhatja a belsô feszültséget. Ráadásul

egyes élelmiszerek kifejezetten hangulatja-
vítók, ezért könnyen „rájuk lehet szokni”.
A lelki okokra visszavezethetô elhízás fôleg
nôket érint – a férfiak inkább alkoholba
fojtják bánatukat –, sokuk számára az evés
egyfajta megküzdési mód, máshogy
ugyanis nem tudják kezelni a negatív érzel-
meket, és csökkenteni a belsô feszültségü-
ket – mondja Rigó Adrien. 

A legjobb lenne meg sem hízni – szö-
gezi le a pszichológus. Vagyis a megelô-
zésre helyezi a hangsúlyt, ami ma
Magyarországon még gyerekcipôben jár.
Sôt egyre több az elhízott gyerek, ami
nagymértékben köszönhetô az otthoni
rossz mintának. A nem megfelelô életmód
– túlzott kalóriabevitel, kevés testmozgás –
és az önszabályozás viszonylagos gyenge-
sége egyenesen vezetnek a felnôttkori
problémákhoz. 

– Ha valaki már elhízott, csak követke-
zetes életmódváltással szabadulhat meg
eredményesen a pluszkilóktól. Ez magában

foglalja az egészséges táplálkozást és a testedzést. A
drasztikus fogyókúra ebben az esetben sem vezet
tartós eredményre. 

Az elhízással küzdôk nincsenek könnyû helyzet-
ben, mert nálunk nincsenek a nyugat-európaiakhoz
hasonló központok, ahol egészségpszichológusok
közremûködésével a hosszú távú változásra kon-

centráló, egyéni vagy csoportos terápiát dolgoznak ki a páciensek
számára. A különösen súlyos – például bulímiával társuló – esete-
ket, illetve azokat, amelyek háttérében komoly pszichológiai prob-
léma (pl. gyermekkori elhanyagolás, testi vagy szexuális bántalma-
zás, depresszió, szorongásos zavar, veszteség feldolgozásának a
képtelensége stb.) áll, nem lehet pusztán életmódvál-
tással megoldani, ilyenkor pszichológus vagy pszi-
chiáter segítségére van szükség. 

Rozgonyi Sarolta

AA mmaaggyyaarr  llaakkoossssáággnnaakk  ttööbbbb

mmiinntt  aa  ffeellee  kküüzzdd  ttúúllssúúllllyyaall..  AAzz

eesseetteekk  nnaaggyy  rréésszzéébbeenn  éélleettmmóódd--

pprroobblléémmáárróóll  vvaann  sszzóó,,  ss  ggyyaakkoorrii,,

hhooggyy  aa  ssúúllyyffeelleesslleegg  kkiiaallaakkuulláássááéérrtt  ppsszziicchhééss  zzaavvaa--

rrookk  iiss  ffeelleellôôsssséé  tteehheettôôkk..  AA  ttúúlleevvééss  kkeezzeellhheettôô,,  ddee

mméégg  ffoonnttoossaabbbb,,  hhooggyy  mmeeggeellôôzzhheettôô..

Az ôszi-téli idôszakban a bioritmusunk is megváltozik, és ilyenkor jel-
lemzô, hogy többet eszünk. Normális esetben ez csak kisebb súlyin-
gadozást jelent, és tavasz beköszöntével leadjuk a felszedett kilókat. 

TTÉÉLLII     TTÚÚLLSSÚÚLLYY

Egy amerikai vizsgálatsorozat kimu-
tatta, hogy a szoptatás védelmet
jelenthet a késôbbi elhízás ellen. Egy
fogyókúrás programban részt vevô 8-
9 éves gyerekek közül azok, akiket
életük elsô 4-6 hetében kizárólag
szoptatott az édesanyjuk, könnyeb-
ben szabadultak meg a súlyfelesleg-
tôl, mint azok a társaik, akiket már
ebben a korai életszakaszban tápszer-
rel vagy azzal is tápláltak. A kutatók
szerint ez összefügghet az önszabá-
lyozás kialakulásával, illetve annak
gyengeségével. 

VVÉÉDDÔÔ  TTEEJJRRoosssszzkkeeddvv  ookkoozzttaa
hhíízzááss  

BBoollddooggssáágghhoorrmmoonnookk
AA  sszzéénnhhiiddrrááttbbaann  ggaazzddaagg  éélleellmmiisszzee--
rreekk  mmeeggeemmeelliikk  aa  sszzeerrvveezzeett  sszzeerroottoo--
nniinnsszziinnttjjéétt,,  eezzéérrtt  éérreezzzzüükk  úúggyy,,  hhooggyy
jjoobbbb  kkeeddvvrree  ddeerrüüllüünnkk  eeggyy  sszzeelleett  ccssookkoo--
llááddéé  eellffooggyyaasszzttáássaa  uuttáánn..
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A világsajtóban  fel-
röppennek olyan hírek

is, amelyek élelmiszergyár-
tók vagy étteremláncok vala-

mely termékének egyes beltartal-
mi tulajdonságait vagy elôállítási technológiáját kifogásolják.
Általában az esetleges rákkeltô vagy a szív- és érrendszert káro-
sító hatásra hívják fel a figyelmet. Néha (általában Amerikában)
ezekbôl bírósági per is kerekedik. Egy részüket megalapozatlan-
nak találják, de van, amikor a bíróság elmarasztalja a gyártót, a
forgalmazót, és kötelezi egy-egy élelmiszer forgalomból való
kivonására vagy a gyártási technológia megváltoztatására. Az
ügyek jelentôs hányadának hátterében a konkurencia mesterke-
dése valószínûsíthetô, mert nem lehet véletlen, hogy az Újvilág-
ban általában (az esetleg milliós kártérítés reményében) éppen a
multinacionális vállalatokat támadják. 

SSÜÜ TT ÔÔ OO LL AA JJ AA TT VV ÁÁ LL TT AA NN AA KK
Az elmúlt néhány év két jellegzetesen amerikai  ügye volt a
McDonald's étteremlánc transzzsírsavakban túlságosan gazdag-
nak ítélt sütôolajának, illetve több amerikai étteremlánc sütési
technológiájának kifogásolása. Mindkét perben a bejelentôk a
rákkeltô hatásra hivatkoztak. Mivel a gyorsétteremláncok világ-
szerte megtelepedtek, és mindenhol ugyanazon szabvány tech-
nológia szerint dolgoznak, a hazai fogyasztók is érdekeltek az
említett ügyek kimenetelében. Vadnai Ágnestôl, a McDonald's
magyarországi üzletláncának sajtóreferensétôl megtudtuk: a cég
európai központja idén, november elején bejelentette, hogy jövô-
re jelentôs mértékben csökkenti a sütôolaj transzzsírsavtartalmát.
A jelenleg használt –  szintén csökkentett, és így 5% alatti transz-
zsírsavtartalmú – olajat legkésôbb 2008 nyarára olyan új összeté-
telû elegyre cserélik (napraforgó/repce), amelynek transzzsírsav-
tartalma nem éri el a 2 százalékot, sôt az érrendszerre kockázatos
telített zsírsavak is csupán 12 százalékban lesznek benne jelen. A
cserével minimálisra (0,2 százalék alá) csökken a hasábburgonya,
a sült csirke, hal  és a piték transzzsírsavtartalma. A másik peres
ügyben egy kaliforniai független orvoscsoport hét étteremlánc
tevékenységét a húsok általuk vélt túlsütése miatt marasztalta el.

Szerintük a grillezésnél, sütésnél keletkezô PhIP (heterociklikus
aminosavak) rákkeltô hatásúak. Minden hús sütésénél keletkezik
ilyen anyag, ez természetes folyamat, amely nemcsak minden
étteremben, de a háztartásokban is elôfordul. Jelenleg nincs olyan
vizsgálati eredmény, amely a PhIP-t  emberi szervezetre károsnak
minôsítené. Az viszont bizonyított tény, hogy a gyorséttermekben
a sütésnél/grillezésnél lényegesen kevesebb PhIP keletkezik, mint
a hagyományos technológiát használó éttermekben, háztartások-
ban – hangsúlyozta Vadnai Ágnes.

SSZZ II GG OO RR ÚÚ AA NN EE LL LL EE NN ÔÔ RR II ZZ NN EE KK
Az éttermi higiéniát, a konyhákban felhasznált alapanyagok
minôségét a hazai hatóságok is rendszeresen ellenôrzik. A
Fogyasztóvédelmi Fôfelügyelôség általában valamilyen panasz-
bejelentésre vagy országos vizsgálat keretében, a társszervekkel
együtt ellenôriz. Kathi Attila, a hatóság kommunikációs vezetôje
szerint vizsgálják többek között, hogy saját gyártmánylapjukhoz,
anyaghányad-nyilvántartásukhoz képest milyen mennyiségû és
minôségû alapanyagot használnak. Ezek a dokumentumok tar-
talmazzák például, hogy egy gyrosbüfé vagy pizzéria milyen és
mennyi alapanyagot használ, milyen technológiát alkalmaz  a
fogások  elkészítéséhez. Az üzlet nyitásakor önmaguk által írás-
ban rögzített szabályoknak kell megfelelniük. Ha ezt nem tartják
be, szankcionálandó szabálysértést követnek el. A higiéniás
körülményeket, az ételek kórokozótartalmát az Állami
Népegészségügyi Szolgálat ellenôrzi. Panaszos bejelentés alapján
és rajtaütésszerûen is ellenôriznek. A közelmúlt óta a hatóság
központi honlapján (www.antsz.hu) a tömeges fertôzést okozó
éttermek neve és címe is szerepel. A feketelista szereplôi két évig
fennmaradnak a honlapon. A hatóságok a vendéglátóhelyeken
felhasznált hús minôségét is folyamatosan ellenôrzik. Hajós
Ádám, a Fôvárosi Állategészségügyi Állomás fôigazgató fôorvo-
sa elmondta, hogy minden piacon, a nagybani húskereskedések
helyszínein állandó élelmiszerhigiéniai kirendeltség mûködik.
Munkatársaik az ott fellelhetô teljes húskészlet fogyaszthatósá-
gát, igazolt eredetét vizsgálják. Az igazolatlan eredetû, feltéte-
lezhetôen az állat levágásakor sem vizsgált húst a hatóság elko-
bozza és megsemmisí                           L. I.

AAzz  éétttteerrmmeekk  hhiiggiiéénnééss  kköörrüüllmméénnyyeeiitt,,    aazz  áállttaalluukk

kkíínnáálltt  ffooggáássookkbbaann  ttaalláállhhaattóó  aannyyaaggookk  mmiillyyeennsséé--

ggéétt  aa  ffeejjlleetttt  oorrsszzáággookkbbaann  vviilláággsszzeerrttee ffiiggyyeelliikk  aa

hhaattóóssáággookk..

EEggéésszzssééggôôrrzzôô  
éétttteerrmmii  bbiizzttoonnssáágg
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MM
agyarországon számos kitûnô ter-
méket hoztak forgalomba az utóbbi
években, amelyek azzal az igénnyel
léptek fel, hogy hasznosak lehetnek
a rákbetegségben szenvedôknek,
vagy éppenséggel megelôzhetik a
betegség kialakulását. Sajnos az
utóbbi években világossá vált, hogy

ez az elismerésre méltó igyekezet és a kétségtelenül pozitív rész-
eredmények nem változtattak azon a tényen, hogy
Magyarország a rákos megbetegedések és halálozások tekinte-
tében az elsôk között maradt a világon. A tudományos elemzé-
sek a mesterséges vitamin- és ásványianyag-, nyomelemkomple-
xumokról azt is megállapították, hogy nôknél semennyire sem
csökkentik a rákbetegségek elôfordulásának valószínûségét. A
rákbetegség által veszélyeztetetteknél (pl. erôs dohányosok) még
a rákbetegségek kialakulását is elôsegíthetik, sôt a már megbe-
tegedett embereknél súlyosbíthatják a betegséget.

Ezért égetôen szükség van olyan klinikai vizsgálatokon ered-
ményesnek bizonyult standardizált és azonosított  hatóanyagok-
ra, amelyek mellékhatások nélkül segíthetnek a betegség kiala-
kulásának megakadályozásában, illetve a már kialakult rákbeteg-
ség leküzdésében a hagyományos terápiákat támogatva. A leg-
eredményesebb természetes, növényi eredetû hatóanyagokat,
speciális, egyedi polysaccharidákat egyes fejlett országokban (pl.
Japán) már tumorellenes gyógyszerként is engedélyezték. A
japán gondolkodásmóddal is összefüggésben lehet, hogy ott

rendkívül alacsony a rákbetegség következtében elhalálozók ará-
nya. A speciális polysaccharidák többek között képesek elvágni a
tumorsejtek vérellátását, és aktiválni az NK és falósejtek tumor-
ölô funkcióit, elôsegítve ezzel a betegek gyógyulását. A legered-
ményesebb polysaccharida, a „Patkónyelv“-kivonat képes volt
számos elôrehaladott rákbetegnél is a szervezet öngyógyító
mechanizmusát beindítani, ami nagy feltûnést keltett a rákkuta-
tók körében. Kevesen tudják, hogy Magyarország az egyik köz-
pontja a rákellenes polysaccharidák kutatásának Fachet József
professzor révén, akit személyes mély barátság és szoros együtt-
mûködés fûzött a legendás japán Chihara professzorhoz, aki
elsôként végzett tudományos vizsgálatokat a rákellenes ható-
anyagokkal.

Elôször kerülnek gyógyszertári forgalomba Magyarországon
a legértékesebb, orálisan is hatékonyan felszívódó polysacchari-
dák standardizálva, magas hatóanyagtartalommal. Aki veszélyez-
tetve érzi magát életmódja, kiegyensúlyozatlan táplálkozása vagy
genetikai adottsága miatt, vagy erôsíteni akarja ellenálló-képes-
ségét a vírusokkal, baktériumokkal szemben, annak az IMMU-
NAX-C kapszula javallott. Súlyos betegségben szenvedôknél a
VITANAX PX-4 kapszulázott extraktum az acerola gyümölcsbôl
elôállított 100%-ban természetes C-vitamin, flavonoid, ásványia-
nyag-koncentrátummal párosítva lehet eredményes. 

TToovváábbbbii  rréésszzlleetteess  sszzaakkiirrooddaallmmii  iinnffoorrmmáácciióó  mmeeggtteekkiinntthheettôô::
wwwwww..vviittaannaaxx..hhuu,,  iillll..  wwwwww..mmaaxx--iimmmmuunn..hhuu,,  vvaaggyy  hhíívvhhaattóó  aa  kköövveett--
kkeezzôô  sszzáámm::  0066//3300//33991188008800

RRáákkeelllleenneess  ppoollyyssaacccchhaarriiddáákk::
ttööbbbb  mmiinntt  iimmmmuunntteerrááppiiaa

PPrrooffeesssszzoorr  ddrr..  FFaacchheett  JJóózzsseeff,,  aazz  MMTTAA

oorrvvoossttuuddoommáánnyyookk  ddookkttoorraa,,

rráákkkkuuttaattóó,,  iimmmmuunnoollóógguuss,,  VVaarrggaa  GGáábboorr

DDiippll..--KKffmm..
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HHaallllóó,,  sseeggíítthheetteekk??

AA
z Életvonal a rák-
betegek és hozzá-
tartozóik ingyene-
sen hívható telefo-
nos információs és
lelki segélyszolgá-
lata. A telefonokat
képzett ügyelôk

fogadják. – A vezetékes vonalról hívható
zöld számon a betegek mellett családtagja-
ik is kérhetnek segítséget. Akár egy frissen
diagnosztizált, akár egy reményét vesztett
beteg, akár egy elkeseredett, tanácstalan
hozzátartozó van a vonal végén, ügyelete-
sünk végighallgatja problémáját, válaszol
kérdéseire, beszélget vele – magyarázza
Kalló Barbara, a Magyar Hospice Alapítvány
Életvonalának koordinátora. – Célunk,

hogy könnyítsünk lelki terhén, csökkentsük
bizonytalanságát. Elôfordul, hogy valaki
azért hív bennünket, mert nem tudja eldön-
teni, hogy vállalja-e a kezelést vagy sem;
otthon ápolja-e hozzátartozóját, esetleg
kórházban, hogyan beszélgessen a család-
ban a betegségrôl és halálról stb. Ilyenkor
egy támogató beszélgetéssel abban tudunk
segíteni, hogy maga jusson valamilyen elha-
tározásra. 

– Sokan gyakorlati kérdésekkel fordul-
nak hozzánk, nekik – adatbázisunk alapján
– el tudjuk mondani, hogy hol, milyen ápo-
lási és egyéb szolgáltatást lehet igénybe
venni, kihez lehet segítségért fordulni.
Operátoraink önkéntesek, akik egy negy-
ven órás képzésen vesznek részt, ami rész-
ben kommunikációs tréning, részben a

daganatos betegségekkel kapcsolatos alap-
vetô ismeretek elsajátítását jelenti. Egyetlen
kérdés sem marad megválaszolatlanul: ha
az önkénteseink olyan problémával találják
magukat szembe, amelyet nem tudnak
megoldani, a telefonálót átirányítják a
Hospice Alapítvány szakembereihez. 

A szakember szerint ma még kevesen
merik felhívni az ingyenes számot, pedig
nincs mitôl tartani. Ellenkezôleg, a telefoná-
ló név és arc nélkül elmondhatja problémá-
ját, ami segít a feszültség feloldásában, így
valósul meg a segélyvonal legfôbb célja:
visszaadni a betegek életbe vetett hitét.

ÉÉlleettvvoonnaall::  0066--8800--2200--4400--8844
VVeezzeettéékkeess  vvoonnaallrróóll  iinnggyyeenn  hhíívvhhaattóó::  
hhééttffôôttôôll  ccssüüttöörrttöökkiigg::  99––1177  óórrááiigg,,  

ppéénntteekkeenn  99––1155  óórrááiigg

AA  tteelleeffoonnooss  lleellkkii  sseeggééllyysszzoollggáállaatt  aa  rreemméénnyytteelleennnneekk

llááttsszzóó  hheellyyzzeettbbeenn  ffoonnttooss  ttáámmooggaattáásstt  jjeelleenntthheett

aazzookknnaakk,,  aakkiikk  nneehheezzeenn  ttuuddjjáákk  ffeellddoollggoozznnii  aa  bbeetteegg--

ssééggggeell  eeggyyüütttt  jjáárróó  ppsszziicchhééss  nneehhéézzssééggeekkeett,,  iilllleettvvee  nneemm

ttuuddjjáákk,,  hhoovváá  ffoorrdduullhhaattnnaakk  ppaannaasszzaaiikkkkaall,,  pprroobblléémmááiikkkkaall..  

LLeellkkii  ttáámmaasszz tteelleeffoonnoonn

AA  nnaaggyy  ffaallóósseejjtt  
bbeekkeebbeelleezz  

ééss  eellppuusszzttíítt  
hháárroomm  rráákksseejjtteett

AA  ttuummoorrsseejjtt
vvéérreellllááttáássaa  bbiizzttoossííttootttt

AA  ttuummoorrsseejjtt  éérrkkééppzzôô  
ffaakkttoorrtt  bbooccssáátt  kkii  mmaaggáábbóóll

AA  ttuummoorrsseejjtt  vvéérreellllááttáássáánnaakk
ggááttlláássaa  ssppeecciiáálliiss  
ppoollyyssaacccchhaarriiddáákkkkaall
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indenképpen fontos tanulmányoz-
ni a minôségmegôrzési idôt. Bár a
külalak és illat elárul valamit a ter-
mék frissességérôl, de a csomago-
láson feltüntetett adatok ennél
jóval több információt nyújtanak.
Érdemes odafigyelni a szaloncukor
bevonatára, a csokoládéra, mely

készülhet kakaómasszából, kakaóvajból, cukorból, és külön-
bözô ízesítésû anyagok, esetleg tej hozzáadásával. 

A szaloncukor alapját a fondantcukor adja, melyet vízbôl
és cukorból kevernek. Ezt gazdagítják aszalt gyümölcsökkel,
olajos magvakkal, marcipánnal, ropogós rizzsel. 100 g sza-
loncukor energiatartalma 378 kcal, ebbôl fehérje 0,5 g, a zsír
1,1 g, a szénhidrát 89,2 g – tudtuk meg Szûcs Zsuzsanna die-
tetikustól, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének
tagjától. Elmondása szerint a túlzásba vitt édességfogyasztás
(a napi energiabevitel 10%-a fölött) elsôsorban elhízást okoz-
hat, illetve növelheti az ezzel összefüggésben létrejövô meg-
betegedések (pl. szív- és érrendszeri problémák, 2. típusú
cukorbetegség) kialakulásának kockázatát. A fel nem hasz-

nált szénhidrátok a szervezetben glikogén formájában, fôleg
a májban és az izomzatban raktározódnak. 

A hazai cukorfogyasztás az elmúlt öt év átlagos adataihoz
képest csökkent, ám a túlsúlyosak és elhízottak aránya folya-
matosan emelkedik, illetve a 2. típusú diabetes elôfordulása az
elmúlt hatvan év alatt 11 ezerrôl 500 ezerre nôtt. Az ünnepek
körüli rosszullétet általában nemcsak a szaloncukor, hanem az
egyéb finomságok túlzásba vitt fogyasztása is okozhatja. 

Ám ki felel azért, ha rossz minôségû, lejárt szavatosságú
szaloncukor kerül az üzletek polcaira? Tavaly eljárást indítot-
tak egy budapesti cég ellen, amelynek termékében kólibakté-
riumot találtak. A szaloncukrot „kálciummak dúsított” felirat-
tal látták el, és kifejezetten gyerekeknek szánták.

A szaloncukor normál élelmiszernek bizonyul, minden
tekintetben a gyártó és a forgalmazó felel a termék minô-
ségéért – tudtuk meg dr. Zajkás Gábortól, az Országos
Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet fôor-
vosától. Az EU-hoz való csatlakozás óta az
uniós minôségi és forgalmazási követel-
mények érvényesek a szaloncukorra
is, vagyis forgalmazásához nem
szükséges külön OÉTI-engedély. 

Tábori Zs.

AA  kkaarrááccssoonnyyii   üünnnneeppeekk  iiddeejjéénn  aa  lleeggkkii --

sseebbbb  éélleellmmiisszzeerrbboollttookk  iiss  lleeggaalláábbbb  tt íízz --

ffééllee  sszzaalloonnccuukkrroott  áárruussííttaannaakk,,   aa  bbeevváá --

ssáárrllóókköözzppoonnttookkbbaann  ppeeddiigg  vvaallóóssáággggaall

rroosskkaaddoozznnaakk  aa  ppoollccookk..   MMii   sseeggíítthheett  aa

jjóó  vváállaasszzttáássbbaann??

SSzzaalloonnccuukkoorr  

KKoorruunnkk  fféérrffiibbeetteeggssééggee,,  
aazz  eerreeccttiilliiss  ddiissffuunnccttiioo  ééss  aazz  iimmppootteenncciiaa  mmeeggoollddáássaa

––  ggyyóóggyysszzeerr  nnééllkküüll  ––
Az erectilis disfunctio és az impotencia
még mindig tabutéma a férfiak körében.
Már kezdünk róla beszélni, de inkább
csak szakmai körökben és a médiában. Az
érintett férfiak többsége idegenkedik a
probléma elismerésétôl, a segítségkérés-
tôl – pedig szakemberek szerint az esetek
nagy részében a jelenség átmeneti, idejé-
ben elkezdett terápiával kezelhetô, sôt
megszüntethetô.

A szexuális teljesítmény csökkenése
vagy elvesztése heves érzelmi, pszichés
reakciót vált ki, melyhez gyakran a
beteg és partnere, valamint a szakembe-
rek tájékozatlansága is hozzájárul. A
kétségbeesés korábban arra késztette a
férfiakat, hogy különbözô csodaszerek-
tôl, újabban gyógyszerektôl várják a
megoldást. Ezek eredményessége vitat-
ható, vagy hatástalanok, vagy rosszabb
esetben súlyos következményekkel is
járhatnak. Napjainkban a merevedési
zavar és az impotencia kezelésére haté-

kony és ártalmatlan megoldás a VEP
készülék mint terápiás eszköz: az alkal-
mazó és partnere megelégedésére
biztosítja az eredményes és harmonikus
szexuális életet. 

A merevedési zavar és az impotencia
nem az öregedés velejárója. A VEP
készülék a jelenség észlelésekor elkez-
dett, majd rendszeres használata vala-
mennyi korcsoportú férfi számára magas
százalékarányban sikeres. Az alkal-
mazásnak nincsen kizáró oka egészséges
férfiaknál, de egyes állandósult megbe-
tegedések esetében sem. Ezt igazolták a
franciaországi Lyon városában lévô
Saint-Maurice Klinikán Lavoisier P. pro-
fesszor irányításával végzett vizsgálatok
és a Centre de Recherche sur les
Dysfonctions Sexuelles Clinique szak-
véleménye. Beszámoltak pozitív pszichés
visszacsatolásról is, mely az egyik gyako-
ri kiváltó okot, a sikertelenségtôl való
félelmet oldja.

A használó azt tapasztalja, hogy igen
rövid idô alatt olyan – félóráig is tartható
– mellékhatás nélküli eredmény mutatko-
zik, melyet azelôtt el sem tudott képzelni.
Ez oldja a szorongást, növeli az önbizal-
mat, a biztonságérzetet. Rendszeresen
alkalmazva lelki és testi hatása elvitatha-
tatlan: fiatalabbaknál a penis növekedését
eredményezi, míg késôbb segítségével az
atrophia elkerülhetô, és a vitalitás az élet-
kor végéig megmarad.

A vákuumtechnika elvén mûködô VEP
készülék az Európai Unióban bevizsgált és
forgalmazásra engedélyezett termék,
amely megfelel a 93/42/EEC orvostechni-
kai direktíva elôírásainak.

Tekintse meg filmünket a VEP készü-
lék használatáról és annak elônyeirôl!
X

Érdeklôdjön, rendelje meg!
E-mail címünk: vepdava@freemail.hu
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Tóth Lajosné, Marika néni, aki rendszeresen hívja az Életvonalat,
így vélekedik: Mi, rákbetegek egy kicsit mindig egyedül érezzük
magunkat, hiába van mellettünk a család, mindig keressük, hol
és kivel tudnánk a problémáinkat megosztani. A hozzátartozók
azonban egy idô után csak azzal tudnak biztatni, hogy nem sza-
bad feladni, meg fogunk gyógyulni, de ez kevés. Arra van szük-
ségünk, hogy valaki olyannal beszélhessünk, aki érintett, és át
tudja érezni, hogy mi bánt. Az Életvonal plakátját az Onkológiai
Intézetben fedeztem fel, miközben kezelésre várakoztam. A szá-
mot felírtam, és egyszer, amikor nagyon rossz hangulatban vol-
tam, felhívtam. Nagyon jó volt beszélni velük, mintha csak egy
sorstársam lett volna a vonal másik végén. Azóta többször hív-
tam ôket, amikor nagyon elkeseredtem, és úgy éreztem, nem
bírom tovább. Elôfordult, hogy foglalt volt a vonal, és sokáig kel-

lett várnom, de megérte, mert a beszélgetés után megnyugod-
tam, és este könnyebben el tudtam aludni. Ez a telefonvonal
kapaszkodót jelent nekem, mert azt erôsíti bennem, hogy nem
szabad feladnom, vannak még tartalék energiáim, amiket képes
vagyok mozgósítani, s magamon kell segítenem azzal, hogy
elfoglaltságot találok, és nem hagyom el magam, hanem észre-
veszem a kapaszkodókat. Amióta felhívtam ôket, rájöttem, hogy
nem kell szégyellnem a betegségemet, és azt is tudom, hogy
nem szabad elhagynom magam, mert ha legyengül az immun-
rendszerem, romolhat az állapotom is. Az Életvonalon keresztül
értettem meg, hogy nem rágódni kell, hanem élvezni az életet,
még akkor is, ha lehet, hogy a betegség kimenetele rossz lesz. 

A cikket összeállította: Rozgonyi Sarolta

A biztonságot az Állategészségügyi és Élelmiszerellenôr-
zési Szolgálat és az Állami Népegészségügyi és
Tisztiorvosi Szolgálat felügyeli, míg a minôséget a Fo-
gyasztóvédelmi Fôfelügyelôség. Ha egy vásárló reklamál-
ni szeretne, akkor azt blokkal teheti. A fogyasztóvéde-
lem ellenôrzi a termék gyártmánylapját, illetve labor-
vizsgálatot rendelhet el. Néha címkézési hibáról van szó,
ilyenkor a termékeket átcímkézik – említette Selmeci
Zsuzsanna, a Fogyasztóvédelmi Fôfelügyelôség élelmi-
szerellenôrzési osztályának munkatársa. Elmondása sze-
rint a Magyar Élelmiszerkönyv leírásából derül ki, mit
nevezhetünk csokoládénak: „Legalább 43% összes
kakaó szárazanyagot tartalmazzon, melybôl legalább
26% kakaóvaj, míg a mártócsokoládé esetében legalább
16% zsírmentes kakaó szárazanyagot kell tartalmaznia.”
A szaloncukornak nincs élelmiszerkönyvi elôírása!

MMII AA CCSSOOKKII??

vvaallóóddii  kkaakkaaóóbbóóll  
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AA  ggyyóóggyyííttóó  kkoonnyyhháábbaann  mmeeggjjeelleenntt  íírráássookk::
JJaannuuáárr::  TTééllii  hhaarrcc  aa  kkiillóókk  eelllleenn  

FFeebbrruuáárr:: ÁÁllddááss  vvaaggyy  ááttookk  aa  kkoolleesszztteerriinn??  

MMáárrcciiuuss:: TTaavvaasszz  ––  aa  bbööjjtt  iiddeejjee  

ÁÁpprriilliiss:: EEppeebbeetteeggeekk  ddiiééttáájjaa  

MMáájjuuss::  VVeesseeddiiééttaa

JJúúnniiuuss::  CCuukkoorr  nnééllkküüll  aa  ggoommbbáákk  eelllleenn

JJúúlliiuuss::  DDiiééttaa  lliisszzttéérrzzéékkeennyyeekknneekk

AAuugguusszzttuuss::  SSzzíívvbbaarráátt  ffôôzzééss

NNoovveemmbbeerr::  HHaa  ttáámmaadd  aa  ccaannddiiddaa

AA  cciikkkkeekk  hhoonnllaappuunnkkoonn  ((wwwwww..ggyyooggyyhhiirr..hhuu))  oollvvaasshhaattóókk  

JJaannuuáárrii  sszzáámmuunnkk  ttéémmáájjaa::  DDiiééttaa  rreefflluuxxbbeetteeggeekknneekk

AAzz  éélleettkkoorr  eellôôrreehhaallaaddttáávvaall  mmiinnddeenn  1100..

eemmbbeerrnnééll  kkiiaallaakkuull  ggyyoommoorr--  vvaaggyy  nnyyoomm--

bbééllffeekkééllyy..  HHaa  eellhhaannyyaaggoolljjáákk,,  ssúúllyyooss

sszzöövvôôddmméénnyyeekkhheezz,,  ggyyoommoorrvvéérrzzéésshheezz,,

ppeerrffoorráácciióóhhoozz  vveezzeett..

FFeekkééllyykkeezzeellééss
––  bbeellssôôlleegg  

A kezelés során különösen fontos a megfelelô táplálkozás,
amely kevésbé irritálja a sérült, gyulladt nyálkahártyát, ezért
kerülni kell a nehéz, zsíros, fûszeres vagy nehezen emészthetô,
túl rostos ételeket. Mivel a gyomorsav, melynek túlzott terme-
lôdése a fekély kiváltója is lehet, maró hatású, fontos, hogy a
gyomor ne legyen üres: naponta 10-12 alkalommal is ennie kell
valamit a betegnek. A görcsös fájdalmak idején pépes állagú
ételeket, kekszet, kétszersültet szabad csak fogyasztani. Ha a
fájdalom néhány napi szigorú diéta és gyógyszeres kezelés után
elmúlik, az étkezések számát csökkenteni lehet, és a diéta is
enyhíthetô, hiszen a megfelelô fehérje- és vitaminbevitelre
ilyenkor is szüksége van a szervezetnek. Ám az alkohol fogyasz-
tásától és a dohányzástól tartózkodniuk kell, lehetôleg a gyó-
gyulást követôen is.

A diéta során a következô ételféleségek javasoltak: a húsok
közül a sovány húsok; a lágy tojás, a tükörtojás; a tejtermékek
közül a sovány tej, tejföl, joghurt, kefir, túró, sovány sajtok,
madártej; a pékáruk közül a félbarna, barna kenyér, kifli, zsem-
le, keksz, a piskótafélék; a zöldségek közül a répa, a fejes salá-
ta, a burgonya, a hámozott uborka; a gyümölcsök közül a
hámozott alma, az ôszibarack, a narancs, a banán. 

A diéta során kerülni kell a zsíros sertéshúst, a hízott liba-
vagy kacsahúst, a szalonnát, a hevített zsírokat, a magas rost-
tartalmú pékárut, a füstölt vagy penészes sajtokat, a juhtúrót, a
puffadást okozó zöldségeket és az apró magvas vagy csonthé-
jas gyümölcsöket.

(KA)

SSEEJJTTSSZZEEPPAARRÁÁTTOORR  AA  BBÉÉRREESS
AALLAAPPÍÍTTVVÁÁNNYYTTÓÓLL

A Béres Alapítvány ünnepélyes keretek között adta át ado-
mányát, egy csontvelô-átültetésekhez nélkülözhetetlen sejt-
szeparátort a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház
Gyermekonkohaematológiai és Csontvelôtranszplantációs
Osztályának. A mûszer beszerzését a Béres Alapítvány idén
március 4-én rendezett nagysikerû jótékonysági koncertje
tette lehetôvé.  
Béres Klára, a Béres Alapítvány elnöke kijelentette:
„Felemelô pillanat az, amikor egy álom valóra válik. A Béres
Alapítvány nagyon hálás mindazoknak, akik részvételükkel,
mûvészetükkel vagy egyéb támogatással segítették a kon-
certet. 
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AA
z eredményes leszokás hátterében mindig
erôs motiváció áll: például ha valakinek
meghal egy családtagja infarktusban, és
elôtte erôs dohányos volt, vagy ha az illetô
maga esett át szívrohamon. Ugyanígy a
gyerekvállalás elôtt is sok nô leszokik. Erôs
elrettentô hatása lehet a cigaretta árának is,
illetve a társadalmi környezetnek, amely ha

nem is tiltja, de egyre kevésbé tolerálja a dohányzást – magyarázza
dr. Vadász Imre, az Országos Egészségfejlesztési Intézet Dohányzás
vagy Egészség Központjának vezetôje. Az ambulancián nem a leszo-
kásra való rábeszélés a cél, hanem azoknak nyújtanak segítséget, akik
már elszánták magukat. 

– A bennünket felkeresôk egy három hónapos programban vesz-
nek részt – mondja a szakember. – Mindenekelôtt tisztázzuk, hogy
tényleg felkészült-e az illetô a cigaretta elhagyására. Ezután egy
beszélgetés során feltárjuk dohányos „karrierjét” attól kezdve, hogy
mikor és miért szívta el az elsô szálat, egészen a mindennapi szoká-
sokig. Közösen meghatározzuk a leszokás elônyeit, illetve megbe-
széljük, hogy milyen egyéb tevékenységekkel lehet ellensúlyozni a
hiányérzetet. Tisztázzuk a nikotinfüggôség mértékét is, és ha szüksé-
gesnek látjuk, javaslunk valamilyen nikotinpótló készítményt. Ezután
közösen kitûzzük azt a napot, amikor a jelentkezô leteszi a cigarettát.
Egy héttel ezután kerül sor a következô találkozóra: ha addig nem
esett vissza, akkor csak kéthetente találkozunk, ha nem volt sikeres a
próbálkozás, akkor egy hét múlva. A program alatt leszokási naplót
vezet a páciens, amelyben a menet közben elszívott cigaretták szá-

mát rögzíti. A vizitek alkalmával ennek segítségével, valamint a kilé-
legzett szénmonoxid koncentrációjának mérésével értékeljük a leszo-
kás sikerességét. A nálunk megfordult pácienseket egy év elteltével
felkeressük, hogy megtudjuk, vajon sikeres volt-e a terápia. Eddigi
tapasztalataink szerint körülbelül 30 százalék azoknak az aránya,
akiknek sikerült elhagyniuk a dohányzást.

– Százszázalékosan biztos módszer nincs. A leszokás ugyanis
elsôsorban fejben történik meg, minden más csak a cigarettaéhség
enyhítését segíti. Ha tehát valaki legbelül nem szánta el magát, köny-
nyen visszaszokhat, bármilyen alternatív kezelés vagy nikotinpótló
szer szedésének abbahagyása után.  R. S. 

Gyógyhírcsak természetesen! Gyógyhírcsak természetesen!
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LLeesszzookknnii  
AAkkii  ddoohháánnyyzziikk,,  ééss  tteetttt  mmáárr  kkíísséérrlleetteett  aa  lleesszzookkáássrraa,,  aazz

ttuuddjjaa,,  hhooggyy  eezz  mmeennnnyyiirree  nneehhéézz..  HHiiáánnyyzziikk  aa  cciiggaarreettttaa

íízzee,,  sszzaaggaa,,  ssôôtt  mmaaggaa  aa  rráággyyúújjttáásstt  kkíísséérrôô  sszzeerrttaarrttááss  iiss..

MMÓÓDDSSZZEERREEKK
A nikotinpótló készítmények (tapasz, rágógumi) a
bôrön át a nagy vérkörbe juttatnak be nikotint,
ezzel csökkentve a szervezet „éhségét”.
A dohányzásról való leszokásra is használják az aku-
punktúrát, amely egy ingerterápia, célja a belsô
egyensúly helyreállítása. 
Újabban biorezonancia kezeléseket is hirdetnek a
leszokni vágyók számára. Ennek lényege, hogy a
kóros, diszharmonikus frekvenciákat a szervezetbôl
elvezetik, míg a meggyengült egészséges rezgéseket
felerôsítik. A Yamamoto Intézetben például a páci-

ens utolsó elszívott cigaretta-
csikkjének alapján állítják elô
azt a kezelôjelet, amellyel a
sejtekhez kötôdött nikotin-
információt – a saját cigaret-
tájára jellemzô specifikus
rezgéseket – „letörlik” a sej-
tekrôl. Vagyis a nikotinfüg-
gôséget állításuk szerint sejt-
szinten szüntetik meg. (for-
rás: www.yamamoto.hu)

AA  ddoohháánnyyoossookk  aarráánnyyaa
FFeellnnôôtttt  fféérrffiiaakk::  3344––3366%%
FFeellnnôôtttt  nnôôkk::  1188––2288%%
AA  GGlloobbaall  YYoouutthh  TToobbaaccccoo  SSuurrvveeyy  22000033--aass  ffeellmméérrééssee
sszzeerriinntt  aa  1133––1166  éévveesseekk  3333%%--aa  ddoohháánnyyzziikk  MMaaggyyaarroorr--
sszzáággoonn!!

FFoorrrrááss::  OOEEFFII

––  ddee  hhooggyyaann??
ÁÁttttöörrééss  aa  ddoohháánnyyzzáássrróóll  lleesszzookknnii  vváággyyóókknnaakk

MMiinnddeenn  eeddddiiggiinnééll  hhaattáássoossaabbbb  ggyyóóggyysszzeerr  sseeggííttii  
aa  ddoohháánnyyoossookkaatt  aa  lleesszzookkáássbbaann

Szeptember utolsó napjaiban engedélyezte
az Európai Gyógyszerügynökség (EMEA)
egy dohányzásról leszoktató receptköteles
tabletta forgalmazását az Európai Unió
országaiban. Ezzel egy minden eddiginél
hatásosabb, forradalmian új segítséghez
jutottak a dohányzásról leszokni akarók. 

A tabletta hatóanyaga az agyban lévô
nikotinreceptorokhoz kapcsolódik, ezzel
jelentôsen csökkenti a dohányzás abbaha-
gyása után jelentkezô hiányérzet, illetve a
megvonási tünetek kialakulását. Ezáltal a
dohányosnak nem vagy sokkal kevésbé
fog hiányozni, hogy rágyújtson egy újabb
cigarettára. A gyógyszer abban is segít,
hogyha a páciens megtéved, és mégis
rágyújt, akkor a gyógyszer megakadályoz-
za, hogy az agyba jutó nikotin hatására
dopamin szabaduljon fel. A dopamint a
szakemberek örömanyagnak is nevezik.
Dopamin szabadul fel az agyunkban, ha

jutalmat kapunk, ha nagyon örülünk vala-
minek. Az új gyógyszert szedô páciensek
viszont nem élik át a korábban tapasztalt
nikotinörömöt, és nem esik nekik jól a
rágyújtás.

Az új tabletta már ez év közepe óta
hozzáférhetô az Egyesült Államokban.
Tudományos vizsgálatokban mintegy 4000
dohányos bevonásával, 52 héten át hason-
lították össze a szer hatékonyságát és biz-
tonságosságát az addig ismert leggyakrab-
ban alkalmazott kezelésekkel. 

A vizsgálat eredménye: a naponta két-
szer adott gyógyszer segítségével négyszer
többen voltak képesek leszokni a dohány-
zásról, mint a placebót szedôk, és kétszer
annyian, mint az addig leggyakrabban
használt terápiát alkalmazók. A terápia
során a leggyakoribb panasz a hányinger
volt, amely általában enyhe vagy mérsékelt
fokú volt, és a kezelés ideje alatt egyre

kevésbé jelentkezett. A vizsgálatban részt-
vevôk közül a mellékhatások miatt mind-
össze 3%-kal többen szakították meg a
gyógyszer szedését, mint a placebót kapók
közül.

A dohányosok többsége szívesen
hagyna fel szenvedélyével, ha tudna.
Azonban pusztán akaraterôvel alig 3-5 szá-
zalékuk képes végleg lemondani a cigaret-
táról. Sem a különbözô homeopátiás, illet-
ve nikotinpótló készítmények, sem a pszi-
chiátriában használatos gyógyszerek, sem
pedig a különféle biofizikai módszerek
nem váltották be a hozzájuk fûzött remé-
nyeket. Most az új hatóanyaggal egy bizo-
nyítottan hatásos gyógyszer került az orvo-
sok kezébe a dohányzás elleni küzdelem-
ben. A gyógyszer várhatóan a jövô év ele-
jén már a magyar gyógyszertárakban is
kapható lesz.

xxx
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SSUUDDOOKKUU
Töltse ki a hálózatot úgy, hogy minden sor-
ban és oszlopban, valamint a 3x3-as
mezôkben az 1 és 9 közötti számok csak
egyszer szerepeljenek! Megfejtésként a
színnel jelölt négyzetekben levô számokat
– oszloponként balról jobbra haladva – kell
beküldeni.

Novemberi megfejtôink között a
Hoodia Kft. ajándékát sorsoljuk ki. Kérjük,
a megfejtéseket 2006. december 27-ig
küldjék el szerkesztôségünkbe nyílt postai
levelezôlapon vagy e-mailen (kérjük, e-
mailjükben is tüntessék fel postai címüket)!
Cím: 1139 Budapest, Üteg u. 49. 
E-mail: rejtveny@gyogyhir.hu

NNoovveemmbbeerrii  sszzáámmuunnkk  hheellyyeess  mmeeggffeejjttéésseeii  aa  kköövveettkkeezzôôkk  vvoollttaakk::  VVéérrnnyyoommááss,,  kkoolleesszztteerriinn,,

kkoosszzoorrúúéérr,,  sszzíívveellééggtteelleennsséégg  ((sskkaannddiinnáávv));;  22555555  ((ssuuddookkuu))..  AA SSpprriinnggMMeedd aajjáánnddéékkccssoommaaggjjáátt

nnyyeerrttee:: KKeeccsskkééss  IIssvváánnnnéé,,  DDeebbrreecceenn..  AA HHooooddiiaa  KKfftt..  aajjáánnddéékkáátt nnyyeerrttee::  NNeeddvveessii  GGyyuullaa,,  BBuuddaappeesstt..

GGrraattuulláálluunnkk!!

E havi skandináv rejtvényünk fôsoraiból megtudhatjuk, mi a címe a SpringMed Kiadó legújabb

könyvének. Decemberi megfejtôink között egy értékes SpringMed ajándékot sorsolunk ki.

Kérjük, a megfejtéseket 2006. december 27-ig küldjék el szerkesztôségünkbe nyílt postai
levelezôlapon vagy e-mailen (kérjük, e-mailjükben is tüntessék fel postai címüket)!

Cím: 1139 Budapest, Üteg u. 49. E-mail: rejtveny@gyogyhir.hu

Betegtájékoztató könyvek kiadója:
SpringMed Kiadó

1519 Budapest, Pf. 314.
Tel.: (06 1) 279 0527

E-mail: info@springmed.hu
Honlap: www.springmed.hu

Gyógyhírrejtvény

SZÉP DEKOLTÁZS, FESZES MELL 
– JANA  STRETCH KRÉM

Kollagén és elasztin fokozó gél
holt-tengeri ásványokkal!

Cellulit, ráncok, striák – legyenek a múlté.
A jövô a selymes bôr, feszes mell, kisimult vonalak.

Mezei zsurló, tigrisfû-olaj, körömvirág és 
holt-tengeri ásványok kombinációja a tökéletes

eredményért.
Kapható: gyógyszertárakban 
és gyógynövényboltokban

Megrendelhetô: Tel./Fax: 06-1-2231768
info@holttenger.hu    www.holttenger.hu

A Hair Loss System hajgyógyászati termékek gyógyszertárakban kaphatók, vagy postai utánvéttel megrendelhetôk. 

Bôvebb információ: 06-30-552-6974 www.hair-loss.hu, www.dermahair.hu

Hányszor törjük a fejünk, mit is vegyünk
karácsonyi ajándéknak szeretteinknek.
Próbálunk szép,de egyben hasznos aján-
dékot kitalálni, és ez évrôl évre nem is
olyan könnyû. A Hair Loss System sokáig
tanulmányozta a különbözô haj- és fej-
bôrproblémákat, hogy olyan anyagokat
készítsen, amelyek ténylegesen meg
tudnak felelni
mindenkinek, és
képesek visszaad-
ni hajunk és fej-
bôrünk egészsé-
gét. A Hair Loss
System pH5 sam-
pon a benne lévô tápanyagok miatt
megelôzi a hajhullást, csökkenti a zsíro-
sodást, mivel savas és nyugtató ható-
anyagai is vannak, megszünteti a korpát
antibakteriális és fertôtlenítô hatása
miatt. Tehát általánosan véd minket,
ezért már 3 éves kortól ajánlott a hasz-
nálata, függetlenül a fejbôr típusától.
Ideális karácsonyi ajándék, mivel ráadá-
sul nagyon szép és elegáns a csomagolá-

sa, minôségéhez méltóan. A hozzávaló
Hair Loss System szuperhidratáló krém
pH3 a haj szépségéért felel. Sampon
után használjuk, kiöblítjük, és szárítás
után látjuk, milyen csillogó, rugalmas lett
a haj már egy használat után is!
Minôségi sampon és hajkrém együtt –
nincs olyan ember, aki ne örülne egy

ilyen ajándéknak!
A Hair Loss Önt is
szeretné megaján-
dékozni! Vegyen
egy komplett haj-
kúrát (sampon,
hajkrém, kezelô-

doboz), ami fél évre rendbe teszi a haját
és fejbôrét (ez már önmagában is aján-
dék…), és Ön karácsonyi ajándékként
egy 50 000 Ft-os VÁSÁRLÁSI
UTALVÁNYT kap  a Hair Loss-tól, a
Macskássy Galériába szólóan!
Egészséges hajat és boldog karácsonyt
kívánunk Önnek!

Tisztelettel: HAIR LOSS SYSTEM

AAHHAAIIRR  LLOOSSSS  SSYYSSTTEEMM  
SSZZEERREETTNNÉÉ  MMEEGGAAJJÁÁNNDDÉÉKKOOZZNNII  AA
HHAAJJÁÁTT  ÉÉSS  ÖÖNNTT  KKAARRÁÁCCSSOONNYYRRAA!!
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AA  DDeerrmmaahhaaiirr  KKfftt..  
ééss  aa  MMaaccsskkáássssyy  GGaalléérriiaa  kköözzööss  aajjáánnddéékkaa

AAkkii  22000066..  ddeecceemmbbeerr  1155..  ééss  22000077..  jjaannuuáárr  3311..  kköözzöötttt  3300  000000  FFtt  éérrttéékkbbeenn  vváássáárrooll  HHaaiirr  LLoossss  tteerrmméékkeett,,

aazz  5500  000000  FFtt  éérrttéékkûû    vváássáárrlláássii  kkeeddvveezzmméénnyytt  kkaapp  aajjáánnddéékkbbaa..  AA  kkeeddvveezzmméénnyy  bbeevváálltthhaattóó  aa  bbllookkkk  ééss  aa

mmeelllléékkeelltt  bboonn  ffeellmmuuttaattáássáávvaall  aa  ggaalléérriiaa  kkaarrááccssoonnyyii  ttáárrllaattáánn  aa  HHaauueerr  CCuukkrráásszzddáábbaann  ddeecceemmbbeerr  1100..  ééss

3311..  kköözzöötttt,,  aazztt  kköövveettôôeenn  ppeeddiigg  aa  MMaaccsskkáássssyy  GGaalléérriiáábbaann  22000077..  jjaannuuáárr  3311--iigg..




