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Az ôszi, téli hónapokban sokan 

szenvednek a fényhiány okozta 

fáradékonyság, álmosság, fokozott 

étvágy és lehangoltság tüneteitôl. 

A tavasz beálltával a tünetek 

spontán enyhülhetnek vagy 

megszûnnek – írja pszichiáter kol-

légánk a szezonális depresszióról 

szóló cikkében, és én mélán, sôt 

álmosan, fáradtan és lehangoltan 

bólogatok sorait olvasva. (Igaz, 

még nem próbáltam ki szerzônk 

javaslatát, amely szerint enyhíti a 

fényhiány következtében jelentkezô 

tüneteket, ha rövid sétákat teszünk 

természetes fényben, a déli, kora 

délutáni órákban.) Aztán a reggeli 

kávé mellé fogyasztott újság egyik 

írása ugrik be, amely arról számolt 

be, kontinensünkön január 23-a a  

depresszió napja. A megtisztelô 

címet ráadásul nem valamiféle 

hivatalok adományozták: az európai 

emberek jelentôs többsége érzi úgy, 

hogy ez a nap az év mélypontja. 

Az okokat tanulmányozó kutatók 

szerint azért, mert ekkorra már 

meglehetôsen unjuk a hideget, 

és kellôképpen belefáradtunk a 

szürke, borongós égbolt lát-

ványába.
Valljuk be, idén ez nem tûnik 

teljesen meggyôzô magyarázatnak. 

Decemberben akadt jó néhány 

verôfényes nap, sôt hét, karácsony-

kor nyomát nem láttuk hónak, az 

év eleje kellemes tavasszal indult, 

a hidegrôl meg csak annyit, hogy 

nálunk már rügyezni kezdett a 

szerencsétlen orgonabokor. 

Igen ám, de a kutatók arról is 

beszámolnak, hogy a karácsonyi, 

újévi túlköltekezés miatt laposan 

szomorkodó pénztárca látványa is 

sokat nyom ilyenkor a kedélyen. 

Aha, így már világos. Fôképp, ha a 

nagy, összeurópai télvégi pénzhiány 

mellett figyelembe vesszük a kis 

magyar nadrágszíjhúzás hatásait 

– melyen valószínûleg az sem 

enyhít, ha kellemes sétákat teszünk 

a déli órákban.

De azért tegyük még hozzá, 

a mélypontban is akad valami 

vigasztaló. Például az, hogy a gödör 

aljáról már csak feljebb lehet jutni.
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hat – mondja Tímár Tibor fül-orr-gégész szakorvos. Elegendô a tüneti kezelés, 
így például az orrcseppek, az enyhe, vény nélkül kapható gyulladáscsökkentôk, 
szükség szerint a lázcsillapító használata. 

Írta: L. I.

A   
felsô légúti betegségeknek körülbelül a háromnegyedét vírusok 
okozzák, melyek megtelepszenek a nyálkahártyán, és ott duz-
zanatot, gyulladást, fájdalmat idéznek elô. Jellemzô tünet a fo-
kozott váladékozás. A legáltalánosabb az orrüreg fertôzôdése, 

amelyet náthaként észlelünk, ám a fertôzés legtöbbször átterjed a garat 
nyálkahártyájára is, és ott torokgyulladást okoz. Nincs szükség orvos beavat-
kozására és erôsebb gyógyszerek szedésére, amennyiben a beteg ilyen tüne-
teket észlel magán, melyekhez legfeljebb három napon át tartó láz is társul-

GyóGyhír  Elôzzük meg!

Elkerülhetôk 
a felsô légúti panaszok
A felsô légúti (garat, gége, orr- és arcüreg) 
betegségek, amelyek nagy részét vírusok, kisebb 
hányadát pedig bakteriális fertôzések okozzák, 
sokkal gyakrabban támadnak ôsztôl tavaszig, 
mint az év más idôszakában. Helyes táplálkozás-
sal, a higiénés szabályok betartásával és aktív 
életmóddal védekezhetünk ellenük. 
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8az egészséggel kapcsolatos 
további hasznos cikkeket 
olvashat honlapunkon:

www.gyogyhir.hu
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Az ÁNTSZ Influenza Figyelôszolgálata által  
200� utolsó heteiben országosan észlelt  

felsô légúti fertôzések:
Idô:  Orvoshoz forduló beteglétszám:  Legérintettebb korcsoport:
2006.          
49. hét 7600 fô 15–34 (38,1%)
50. hét 8400 fô 15–34 (41,2%)
51. hét 6200 fô 15–34 (37,1%)

a betegektôl vett laboratóriumi minták egyikében sem találtak influenzavírust.

✽Hatásos védelem 
felsô légúti betegségek ellen

A
z 1900-as évek elején egy Mecsnyikov 
nevû orosz tudós megfigyelte, hogy a 
kaukázusi emberek hosszabb és egész-
ségesebb életet élnek. Ezt azzal ma-

gyarázta, hogy arrafelé sok Lactobacillus tartalmú 
erjesztett tejterméket (pl. savanyított juhtejet) 
fogyasztanak, mely csökkenti a méreganyagokat 
termelô kóros baktériumok számát. Mecsnyikov 
az immunitás megismeréséért végzett vizsgála-
taiért 1908-ban Nobel-díjat kapott. 

Újabb mérföldkövet jelentett a betegségek 
elleni kutatásban, amikor a közelmúltban két 
amerikai kutató felfedezte a Lactobacillusok egy 
különösen jótékony fajtáját, az LGG-t (Lactoba-
cillus GG). Az LGG kiemelkedô immunrendszer-
támogató és egészségmegôrzô hatását klinikai 
vizsgálatokkal is alátámasztották. Az LGG fel- 
fedezése azon ritka eredmények egyike, amelyek 
valóban forradalmasíthatják a betegségek elleni 
küzdelmet. Felfedezése óta több száz, klinikai vizs-
gálatokon alapuló tudományos cikk jelent meg. A 
vizsgálatok kimutatták, hogy az LGG-t szedôk rit-
kábban betegedtek meg, és gyorsabban gyógyul-
tak ki a felsô légúti betegségekbôl, illetve egyes 
hasmenéses állapotokból. Az eredmények annyira 

meggyôzôek, hogy számos országban a betegsé-
gek elleni védekezés részévé vált.

Meggyôzô eredmények
Egy óvodások körében végzett tudományos vizs-
gálatban az LGG rendszeres szedése csökkentette 
a szövôdményes felsô légúti betegségek gya-
koriságát és súlyosságát, valamint a betegségek 
miatti otthonmaradások számát. Ez örvendetes 
módon egyben csökkentette az antibiotikumos 
kezelések szükségességét is. Akik már elkapták a 
fertôzést, azok az LGG szedésével sokkal gyorsab-
ban gyógyultak meg. Egy svájci vizsgálat kimu-
tatta, hogy az LGG-t szedô felnôttek orrüregében 
csökkent a kórokozó baktériumok elôfordulása. Ez 
különösen fontos most, hiszen jön a náthás, in-
fluenzás idôszak, a gyerekek egymást fertôzik az 
óvodákban, iskolákban, és a felnôttek is gyakrab-
ban betegednek meg ilyenkor.

Ugyancsak tudományos vizsgálatok igazol-
ták, hogy az LGG rendszeres szedése gyorsítja a 
felépülést egyes vírusos hasmenésekbôl. Hason-
lóképp elôsegítheti az antibiotikum-kezelések 
során és után elôforduló bélpanaszok, hasmenések 
rendezôdését is. Az antibiotikumok ugyanis el-

pusztítják a szervezetben a kórokozó baktériumok 
egy részét, de ezzel együtt sok hasznos bélbakté-
rium is elpusztul. Ezért antibiotikum-kúra mellett 
és után nagyon fontos a probiotikumok (pl. LGG) 
szedése, melyek segítenek a károsodott bélflóra 
helyreállításában.

Kórokozók ellen
Immunrendszerünk egyik fontos funkciója, hogy a 
betegségeket okozó vírusok és baktériumok ellen 
speciális antitesteket termel. Ezen antitestek fela-
data, hogy a véráramba kerülve, testünk minden 
részébe eljutva elpusztítsák a kórokozókat. Az 
LGG fokozza ezeknek az antitesteknek a termelô-
dését. Ezen felül az LGG olyan anyagokat termel, 
melyek gátolják egyes kórokozók növekedését és 
szaporodását, elfogyasztja a táplálékot a kórokozó 
baktériumok elôl, a bélfalra tapadva akadályozza 
a betegséget okozó baktériumok megtelepedését. 
Az LGG ezen hatásai eredményeként a kórokozók 
kevésbé tudnak a szervezetben elszaporodni és 
betegségeket okozni.

Köztudott, hogy a vitaminok és ásványi 
anyagok szükségesek a szervezet egészséges 
mûködéséhez. Az LGG velük kombinálva még 
hatásosabban küzdhet a betegségek ellen. Tavaly 
óta a gyógyszertárakban forgalomban van egy 
olyan készítmény, amely vitaminok és ásványi 
anyagok mellett megfelelô mennyiségû LGG-t is 
tartalmaz.

Egy új módszer segítségével hatékonyabban védhetjük családunk 
egészségét számos felsô légúti betegség (pl. influenza, nátha, to-
rokgyulladás) ellen, vagy betegség esetén gyorsíthatjuk a felépülést.

Mikor forduljunk orvoshoz?
Ha három napon túl is fennáll a lázas állapot, valószínûsíthetô, hogy 
bakteriális fertôzés (is) történt. Ennek jele lehet a tüszôs mandula, 
melyhez társulhat az orrmandula gennyes gyulladása is. Az álta-
lánosan rossz közérzet mellett jelentkezhet magas láz, nehézlégzés, 

fej- és fülfájás, orrdugulás. Amennyiben 
a gége, a hangszalagok is begyul-
ladnak, rekedtség, kínzó köhögés 
is felléphet. E tünetek jelentkezé-
sénél orvoshoz kell fordulni, aki 
megfelelô gyógyszerekkel látja el 
a beteget. A felsô légúti betegségek 
mindkét fajtájánál feltétlen kerülendô 
az öngyógyszerelés, a korábbról ott- 
hon megmaradt antibiotikumok 
ellenôrizetlen beszedése. A szakor-
vos azt tanácsolja, hogy a betegek 
kerüljék a hideg levegôt, orr- és 
arcüreggyulladásnál használjanak 
infralámpát, vagy más módon 
(pl. hôpárnával) melegítsék a fájó 
területet. A tünetek enyhítésében 
jó szolgálatot tehet az inhalálás, a 
gargarizálás. A forró gôz fejleszté-
séhez használt vízbe cseppenthetôk 
gyógynövény- (kamilla, eukaliptusz) 
kivonatok, illóolajok is.

Kerüljük el a szövôdményeket!
A kezdetben egyszerû náthának, könnyû lefolyású megfázásnak tûnô betegség 
komolyabbra is fordulhat, ha szövôdmények lépnek fel. Különösen kisgyerme-
keknél és idôseknél áll fenn a kockázata. Az orr-, arcüreg- és középfülgyulladás 
hosszadalmas és fájdalmas betegség, érdemes figyelni a megelôzésére; betar-
tani az orvos utasításait és lelkiismeretesen beszedni az általa felírt gyógyszere- 
ket.  A fertôzés továbbadásának elkerülése végett a beteg maradjon otthon, 
kerülje mások társaságát. Ha lehetôsége van rá, családtagjaitól is elkülönített 
helyiségben tartózkodjék. 

Megelôzhetô a fertôzés
A felsô légúti fertôzések zöme kivédhetô volna vitamindús, zöldségben, 
gyümölcsökben gazdag táplálkozással, melyek erôsítik a szervezet védekezô 
rendszerének mûködését. Néhány gyógynövény fôzete is segíthet ebben, mint 
például a kasvirág, a feketebodza, a vasfû, a kamilla, a kakukkfû, a hársfavirág. 
Utóbbi három a betegség kezelésénél is hasznos szer. 

✽Tudományos 
felfedezés

a világ több kutatóintézetében 
végzett vizsgálatok szerint 
bizonyos mikroorganizmusok 
(Lactobacillus GG) védelmet 
nyújthatnak a szervezetnek 
a kórokozók támadása ellen. 
Jó eredménnyel alkalmazták 
a Lactobacillusokat többek 
között a felsô légúti fertôzések 
megakadályozásánál is. kevésbé 
voltak fogékonyak a beteg-
ségre azok a páciensek, akik 
rendszeresen szedtek olyan 
vitaminkészítményeket, ame-
lyeket ezekkel a bacilusokkal is 
dúsítottak.

GyóGyhír  PR
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IMMuNERôSÍTéS

A hûvös idôjárás kedvez a légúti beteg-
ségeknek. Gyakrabban vírusos fertôzé-
sekrôl van szó, de baktériumok is okoz-
hatják ezeket. Szerencsére van módunk 
arra, hogy megerôsítsük a szervezet vé-
dekezôképességét. Az Echinacea, azaz 
kasvirág jól alkalmazható erre a célra.

Az Echinacea Amerikából került 
át Európába. Az indiánok a növény 
gyökerét fog- és torokfájás enyhítésére 
használták. Európában gyógynövény-
ként és dísznövényként is ültetik. A 
kasvirágból készült kivonatokat meg-
fázások és influenza kiegészítô kezelé-
sére, a szervezet ellenállóképességének 
növelésére használják. Kísérletekben a 
növény gyökerének kivonata elpusztí-
totta az influenza vírusát. A fitoterápiá-
ban kivonatok, kapszula és gyógytea 
formájában alkalmazzák.

Homeopátiás változata immun-
stimuláns és gyulladásgátló hatású  
gyengeséggel, szédüléssel, hidegrázás-
sal és izomfájdalmakkal járó fertôzések 
esetén. Jól kiegészíti a súlyos és makacs 
fertôzéses állapotok hagyományos vagy 
homeopátiás kezelését. 

„A kasvirágból készült 
kivonatokat megfázások és 
influenza kiegészítô kezelé-
sére használják.”
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Dr. Pozsonyi Györgyi  
gyermekorvos, fitoterapeuta
06-30-3083451
pozsonyi.gyorgyi@freemail.hu

Tisztelt Szerkesztôség!
Telente nagyon sokszor fázom meg. Több-
nyire nem annyira komoly a baj, hogy 
orvoshoz kelljen fordulnom, de például 
az orrdugulás miatt rosszul alszom, nap-
közben nagyon fáradt vagyok. Nagyon 
érdekel, milyen természetes módszerrel 
lehet védekezni a meghûlés ellen.

P. Marika (42 éves)

DEPRESSZIÓ

Az ôszi, téli hónapokban sokan szenvednek 
a fényhiány okozta fáradékonyság, álmos-
ság, fokozott étvágy és lehangoltság tüne-
teitôl. A tavasz beálltával a tünetek spon-
tán enyhülhetnek vagy megszûnnek. 
Ez a szezonális depresszió (seasonal af-
fective disorder). A természetes fény 
számos életfunkcióban vesz részt.  
Szabályozza az ébrenlét és alvás ritmusát, 
az anyagcserét, a méregtelenítést és a 
hormonrendszert. A látópálya felôl kapott 
idegi kapcsolatok révén a tobozmirigy aktív 
hormontermelô. Hormonja, a melatonin 
segíti a környezethez való alkalmazkodást. 
A fény hiánya megzavarja a melatonin 
elválasztásának napi ritmusát, mennyisége 
megnô, és ez szoros összefüggést mutat a 
téli depresszió kialakulásával. 

A tünetek megelôzésében központi 
szerepet játszik a fény pótlása. Jót tesz a déli 
és kora délutáni órákban 20-30 perces séta 
természetes fényben. Életünk nagy részében 
zárt épületekben dolgozunk, lakunk. A 
megvilágításnál szervezetünk mûködésére 
biológiailag a teljes spektrumú fényforrások 
a legkedvezôbbek. Ezek hasonlítanak leg-
jobban a nap teljes fényspektrumára. Ha a 
fényterápia nem segít, gyógyszeres kezelés 
javasolható. A jövô gyógymódja valószínûleg 
a melatonintermelés szabályozása lesz. 

„A fény hiánya megzavarja a 
melatonin elválasztásának napi 
ritmusát, és ez szoros összefüg-
gést mutat a téli depresszió 
kialakulásával.”  

Vá
las

z
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rd
és

Dr. kökényes Marianna
pszichiáter
06-20-3303044
dr.kokenyes@freemail.hu

Tisztelt Gyógyhír Magazin!
Feleségemnél évekkel ezelôtt fényhiá-
nyos depressziót állapítottak meg, sze-
retnék többet tudni a betegségrôl. 

D. Balázs (50 éves)A
z orr-, illetve garatmandulák kivé-
telének szükségességét pontos 
szabályok írják elô – tudtuk meg 
Szilágyi István gyermekorvostól. 

Az orrmandula mûtéti eltávolítása akkor 
szükséges, ha kóros elváltozása tartósan 
gátolja az alvást, vagy gócként jelent-
kezik, és például állandó középfülgyul-
ladást okoz. A garatmandulák kivételére 
akkor kerülhet sor, ha gyógyszeres 
kezeléssel már gyógyíthatatlan a 
gyulladás, vagy ha évente öt-hat 
alkalommal magas lázzal járó, 
tüszôs mandulagyulladás lép 
fel. A mandulákat nem kell 
eltávolítani pusztán azért, 
mert erôsen megduzzadtak. 

A kor elôrehaladtával változik a hely-
zet; a fiatal felnôttek tüszôs mandulagyul-

ladása gyógyszeres kezeléssel 
rendszerint már nem gyó-

gyítható, nekik szük-
ségük lehet a mûtéti 
beavatkozásra. Jó pár 
évvel ezelôtt a gyer-

mekorvosok közül sokan 
az elsô néhány mandu-
lagyulladás után melegen 

ajánlották azok el-
távolítását, így a 
gyerekek többségé-
nek eltávolították a 

manduláját. Szilágyi 
doktor szerint azóta 

Kórokozó   Elôfordulása
megnevezése:   százalékban:
streptococcus pneumoniae  25-30
Haemophilius influenzae 15-20
Moraxella catarrhalis  5-10
streptococcus pyogenes 2-5
anaerobok                                         2-5
steril                                                20-25

Gyógyszerrel kezelhetô mandulagyulladás
A gyerekek gyakori téli felsô légúti betegségére, a garat- és orr-
mandulák gyulladására az orvosok többsége régebben mûtéti  
megoldást javasolt. Azóta változott a helyzet, szigorúbbak az el-
távolítás szabályai. 

Írta: L. I.

A leggyakoribb felsô  
légúti betegségeket  

okozó kórokozók  
aránya százalékos  

megosztásban:

megváltozott ez a trend. Ma már ritkábban 
és csak nagyon indokolt esetben választják 
a mûtéti megoldást. Köszönhetô ez egyrészt 
a korszerûbb, hatékonyabb gyógyszereknek, 
másrészt a szakmai felfogás és elôírások vál-
tozásának is. 
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GyóGyhír  Interjú
Írta: Bozsán Eta

Nádas Gyuri besorolt a Névshowrba

Bár még fiatalnak számít, mégis „nagy öregnek” 
szoktuk emlegetni. Ezt a titulust még Markos-
sal alapozta meg. Ugyanis alig akad olyan Önök 
kérték vagy szilveszteri mûsor, ahol ne játszanák 
be a katonadolog címû, klasszikusnak számító 
kabaréjelenetet.

A 
„nagy öreg” kitüntetô jelzôt az is indokolja, hogy állandó ven-
dég az Activityben csakúgy, mint a NévshowR-ban. Ez utóbbiban 
nemrég énekelte el Nádas Gábor szerzeményét: „Jó lenne 120 
évig élni, és nem mint a gyertya gyorsan égni…” Mostanában 

Nádas prózai színészként jobbnál jobb szerepeket kap. Vérbeli színházi em-
ber: kabarézik, énekel, játszik és ír. Évek óta dédelgetett álma, hogy apja 
szerzeményei köré egy zenés darabot alkot. Ha minden igaz, hamarosan 
bemutatják a Különös éjszaka (egyelôre munkacím) címû darabot, melyben 
eljátszhatja Nádas Gábor fiát, Nádas Györgyöt. 

A mûvész úr egyébként gondoskodott utánpótlásról, ugyanis három 
házasságból három fiúgyermeke született. Zoltán 25, Gábor 17, Dani 9 esz-
tendôs.

Munkabírónak, sikeresnek, makkegészségesnek látom. 
– Én is annak látnám magam, ha nem tudnám, mi van belül.
Elmondja?
– Ha sok ideje van, belevágok. Nyitok a pánikbetegséggel. Ronda dolgokat 
produkál. Összeszorul a torkom, nem kapok levegôt, izzadok, verejtékezem, 
hevesen dobog a szívem. A legjobb megoldás, ha azonnal valami tennivaló 
után nézek. A munkaterápia bevált, legalábbis nálam. 
Gyógyszer nem segít? Már ha van erre valami patikai megoldás.
– Nem próbálkozom. Ugyanígy nem szedek semmit a depressziómra. Volt idô, 
amikor bekapkodtam rá pirulákat, aztán elhagytam, mert észrevettem, hogy 
nem oldódott meg tôle semmi. Viszont ennek is megtaláltam az ellenszerét: 
kiszakadni, elindulni, közösségbe menni! Ha több napig tart, akkor minden 
napra kötelezôen elôírok mennivalókat.
Még csak azt sem mondom, hogy nahát. A környezetemben mindennap hal-
lok egy új esetrôl. Remélem, megszakad a betegségek sora.
– Ez itt nem fog menni! Van egy bôrallergiám is, arra viszont konkrét gyógyszert 
szedek. Ennek a betegségnek útját tudom állni megfelelô étkezéssel. Tartózkod-
nom kell a túl fûszeres ételektôl és a sok alkoholtól. Ez a tartózkodás viszont jól 
jön a köszvényemre is, merthogy azt is volt szerencsém beszerezni. Erre is van 
módszerem, a kék címkés Parádi büdös víz. Megiszom belôle naponta 1 litert, és 
az rengeteget segít.  
Azt hiszem jókor, jó helyen teszem fel a kérdést: mit tesz az egészségéért?
– Elôször is törekszem arra, hogy minél több zöldséget és fehérhúst fogyasszak. 
A környékünkön hamarosan nyílik egy új uszoda, amit alig várok. Ezen 
kívül igyekszem elsajátítani 
a golfozás tudományát. 
Igazi nekem való sport, 
koncentrációt igényel, nem 
kell rohangászni, és mégis 
levegôn vagyok. Ja, és újból 
tanulok zongorázni, de nem 
csak azért, hogy az ujjaim 
is tornázhassanak… Sokkal 
emelkedettebb célom is van. 
Ha el akarom játszani Nádas 
Györgyöt a Nádas Gáborról 
szóló darabban, hát nem 
maradhatnak némák a bil-
lentyûk a kezem alatt. 

120 évIG éLNI!

Névjegy
született: 1962-ben
édesapja: Nádas Gábor zeneszerzô; 
az ô nevéhez fûzôdik A kaktusz 
virága, az Imádok férjhez menni  
és a Potyautas zenéje.
fôbb színpadi szerepei: Kakukk-
fészek, Okos mama, a Meztelen lány, 
a A New York-i páparablás.
Jubileuma: idén lesz 25 éve, hogy 
színpadra lépett Markos Györggyel.     

GyóGyhír  Mozaik

A 
problémának pedig számtalan oka 
lehet, s fiatalabbakat és idôseket 
egyaránt érinthet, hiszen ízületein-
ket sokféle módon vesszük igénybe. 

Terheljük a mindennapos mozgásunkkal is, de 
fokozott megterhelésnek vannak kitéve inten-
zív sportoláskor vagy túlsúly esetén, amikor a 
normálisnál nagyobb súly nehezedik a csípô-, 
boka- és térdízületekre. Az életkor elôreha-
ladtával a szervezet nem termel elegendô kol-
lagént a porcok épségben tartásához. Ennek 
következményeként a csontvégeket borító 
porcok elvékonyodnak, kopnak, töredeznek. 
A porc a lassú elhasználódás miatt elveszti 
simulékonyságát, ami nehezíti az ízületek moz-
gékonyságát is. Így alakul ki a porckopás, az 
artrózis. Elôrehaladott stádiumban lévô artrózis-
ban az ízületi sejttörmelék az ízületet gyul-

ladásba hozhatja, ezáltal a kopási folyamat még 
inkább felgyorsul. Az, hogy az életkor elôreha-
ladtával a porcszövet anyagcseréje lelassul, a 
porcállomány megvékonyodik, és csökken a ru-
galmassága, természetes folyamat. Ez azonban 
nem feltétlenül csak idôsebb korban kezdôd-
het el. Oda kell figyelniük mindazoknak, akik 
intenzíven sportolnak, rendszeresen járnak 
aerobic- vagy fitneszórákra, illetve nehéz fizikai 
munkával terhelik túl az ízületeiket. Az ízü- 
leti elfajulás megelôzhetô, illetve késleltethetô 
megfelelô életmóddal és odafigyeléssel, pl. 
testsúlycsökkentéssel, kíméletes testmozgás-
sal és gyógytornával. Ezenfelül az ízületi por-
cok kopását késleltethetjük, regenerálódását 
elôsegíthetjük olyan hatóanyagokkal, mint pl. 
a glükózamin-szulfát vagy a kondroitin-szulfát, 
amiket már korszerû, komplex étrend-kie-

gészítô tablettákban is megtalálhatunk. Egyes  
termékek  tartalmaznak már  Methyl-sulfonyl-
methant (MSM), magnéziumot és C-vitamint 
is, melyekben az MSM a fájdalmat és a gyul-
ladást csökkenti, a magnézium és a  C-vitamin 
pedig segíti a többi hatóanyag beépülését. Ez 
a tökéletes hatóanyag-kombináció hozzájárul a 
normális porcképzôdéshez, így elôsegíti az ízü-
letek egészséges mûködését.  

A porcok egészsége
Egy rossz mozdulat, egy nyilalló érzés a térdünkben vagy a vál-
lunkban: sokak ekkor szembesülnek azzal, hogy ízületeik nem úgy 
mûködnek, ahogy szeretnék. Valami baj van.

Bár a Gyógyhír Magazinhoz olvasóink ingyen hozzájuthatnak a gyógy-
szertárakban, sokan kérdezik tôlünk, van-e lehetôség az elôfizetésre. 
Most már azt mondhatjuk, igen, augusztustól kezdve a Gyógyhír Maga-
zint bárki elôfizetheti az itt található elôfizetési szelvény kitöltésével 
és a kiadóhoz való visszajuttatásával. Ezt követôen tisztelt elôfizetônk 
otthonába, postai úton kapja meg havonta a magazin aktuális számát.

a fenti megrendelôszelvény nem gyógyszertárak részére szól!
a gyógyszertárak elôfizetési igényeiket, kérjük, jelezzék a kiadónál az alábbi 

elérhetôségeken: tel.: 349-6135, fax: 452-0270, e-mail: info@pressgt.hu

Gyógyhír Magazin elôfizetési szelvény

Név: ………….......................................................................................................................
Postázási cím (ahová a magazint kéri): 
………………………………………………………............................................................
..……………………………………………..................................................…………............
az elôfizetés idôtartama:
o  fél év (6 szám):     1.080 Ft
o  egy év (12 szám):   2.100 Ft
Az elôfizetési díjat az alábbiak szerint fizetheti be:
o  Postai átutalási csekken az alábbi címre: Press GT Kft., 1139 Budapest, Üteg u. 49.
o  Banki átutalással, bankszámlaszám: 11991102-02144285
(Kérjük a megfelelô négyzeteket beikszelni!)
 
az elôfizetési szelvényt az alábbi módokon juttathatja el hozzánk:
• Postán: Press GT Kft., 1139 Budapest, Üteg u. 49.
• Faxon: 06-1-452-0270
A Gyógyhír Magazint megrendelheti interneten is! Keresse fel a www.gyogyhir.hu címet!

Dátum: …………………......                            Aláírás: …………………….....................
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GyóGyhír  Központban
Írta: Kolimár Éva

Elkerülhetô az amputáció

A 
cukorbetegség alattomos kór. A 
betegek túlnyomó részét érintô 2-
es típusú diabétesz nem fáj, nem 
okoz tipikus tüneteket. Pedig minél 

korábban felfedezik a betegséget, annál jobb 
eséllyel lehet megelôzni a szövôdményeket: az 
érelmeszesedést, a látásromlást, a veseelég-
telenséget, az idegbántalmat.

Fájdalmatlan, de veszélyes
A diabéteszes láb a cukorbetegség egyik leg-
súlyosabb szövôdménye, amely mozgáskorlá-
tozottságot okoz, és az életminôség jelentôs 
romlásával jár. 

– A nem traumás lábamputációk fele cu-
korbetegeken történik. Ez Magyarországon évi 
három-négyezer amputációt jelent – összegzi 
az adatokat Kempler Péter, a Semmelweis 
Egyetem I. sz. Belgyógyászati Klinikájának pro-
fesszora. – Az alsó végtag elvesztésének oka le-
het érszûkület vagy idegbántalom (neuropátia). 
Ma már egyértelmû, hogy diabétesz esetén az 

amputációhoz vezetô elváltozások fô oka a 
neuropátia. 

Több mechanizmus játszik szerepet a 
diabéteszes láb kialakulásában, ezek közül a 
legfontosabb az érzôideg-károsodás: a fájda-
lom-, a tapintás-, a hô- és a helyzetérzékelés 
csökkenése, súlyos esetben megszûnése. Emi-
att a kisebb-nagyobb sérülések észrevétlenek 
maradnak. 

A beidegzés kiegyensúlyozatlansága miatt 
megváltozik a láb statikája, kóros nyomáspon-
tok alakulnak ki a talpon, de a bôrön még nem 
észlelhetô elváltozás. Ez az állapot tekinthetô 

Az Egészségügyi Világszervezet 
elôrejelzése szerint a cukor-
betegség és szövôdményei 
jelentik a XXI. század legna-
gyobb egészségügyi prob-
lémáját. Hazánkban közel 
félmillió diabéteszest tartanak 
nyilván, de becslések szerint 
minden tizedik embernél 
kimutatható a cukoranyag-
csere zavara. A betegség egyik 
szövôdménye az idegbánta-
lom, emiatt több ezer ember 
lábát kell amputálni. Pedig a 
súlyos elváltozás megelôzhetô.
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GyóGyhír  Központban

a diabéteszes láb 0. stádiumának. A következô 
stádiumban a nyomásnak kitett részeken kis talpi 
fekély (neuropátiás fekély) jelenik meg. Mivel a 
beteg nem érzi, a baj súlyát sem fogja fel. A fekély 
magától nem múlik el, és kezelés hiányában súlyos 
elváltozás alakulhat ki belôle. Melegágya lehet kü-
lönféle fertôzéseknek. A kezdetben felületes fe- 
kély viszonylag gyorsan terjed a lágyrészek felé, 
roncsolja a kötôszöveteket, ízületeket és csontokat. 

vizsgálat és megelôzés
A neuropátia a vegetatív idegrendszert is érinti, a 
bôr kiszárad, megvékonyodik, könnyen bereped. 

Ezért fontos a gondos lábápolás: a zsírt és a nedves-
séget pótolni kell. Kockázatot jelent a szoros láb-
beli, amelynek kényelmetlenségét nem érzi a beteg, 
továbbá a nem kellôen óvatos pedikûr és bármilyen 
seb, sérülés, amelyen keresztül könnyen bejutnak a 
kórokozók a szervezetbe. A cukorbeteg érzékeny a 
fertôzésekre, gyógyulási hajlama rosszabb. 

– Az amputációk nyolcvanöt százaléka 
megelôzhetô lenne a cukorbetegség megfelelô 
kezelésével, a vércukorszint normál tartomány-
ban tartásával, a zsíranyagcsere beállításával, az 
idegbántalom pathogenetikai alapon nyugvó, 
oki kezelésével, az oxidatív stressz okozta kóros 

•  2006-ban a világon 230 millió 
cukorbeteget tartottak nyilván, 
számuk évente 7 millióval nô.

•  30 másodpercenként valaki 
elveszti egyik lábát diabétesz 
miatt.

•  világszerte a lábamputációk 70 
százaléka a cukorbetegségre 
vezethetô vissza.

•  a fejlett országokban élô 
cukorbetegek 5 százalékának 
vannak lábproblémái. 

•  a cukorbetegek leggyakrabban 
a diabéteszes láb miatt szorul-
nak kórházi kezelésre. 

•  a fejlôdô országokban a 
cukorbetegség kezelésére 
fordítható egészségügyi forrá-
sok körülbelül 40 százalékát a 
diabéteszes láb kezelése köti le. 

(Forrás: International Diabetes 
Federation, IDF)

tények
8az egészséggel kapcsolatos 

további hasznos cikkeket 
olvashat honlapunkon:

www.gyogyhir.hu

GyóGyhír  PR

Modern, gyógyszermentes kezelések
Biofizikai és bioinformatikai módszerek az egészség szolgálatában

A technika hatalmas lépésekkel fejlôdik, elég, 
ha arra gondolunk, hogy a mobiltelefonon 
látjuk is azt, akivel beszélünk, térkép helyett 
már mûholdak irányítják az autókat célhoz, 
és a benzinüzemû autót felváltja a hibridautó. 
Az, hogy ma már magunk tudjuk otthon a vér-
cukorszintet is megmérni, szintén elképzelhe-
tetlen volt még két-három éve, pedig ma már 
bevásárlóközpontban is kapható ez az eszköz. 
Az egészségügy is változik. A technika fejlô-
désével megjelentek a biolaborok, ahol olyan 
számítógép vezérelt módszert alkalmaznak, 
amelyek a bioinformatika és a biofizika tu-
dományág legújabb eredményei. A világ szá-
mos országában megjelenô módszer nemcsak 
fogadni képes a szervezet jeleit (pl. EKG, EEG), 
hanem már vissza is tudja juttatni a meg-
felelô jeleket a szervezetbe, gyakorlatilag már 
képes kommunikálni, párbeszédet folytatni a 
szervezettel, a sejteket helyes mûködésre kész-
tetni. A kiemelkedô eredményeket orvosi szak-
vélemények, gyôztes olimpiai teamek és több 
tízezer kezelt személy ismeri, e modern mód-
szert a Világegészségügyi Szervezet (WHO)  
integratív medicinaként javasolja.

Hogyan mûködik? A betegségek a sejtekben, 
a molekuláris változások következtében jönnek 
létre. A szervezetben elôször itt tapasztalhatók 
az elváltozások, majd a lappangási idô eltel-
tével, akár hónapokkal késôbb jelentkeznek 
a tünetek. Hasonló a folyamat, mint amikor a 
tengeren a hajó kormányát ugyan egyenesen  
tartjuk, mégis az áramlatok elsodornak, szük-

ség van idônként világítótoronyra vagy térképre 
és egy iránytûre, hogy a helyes irányhoz korrigál-
ni tudjunk. A rendszer egy ilyen módszer, irány-
tû a szervezet számára. A többmilliárd sejt 
kapcsolata már mérhetô, már számítógépes 
értékek mutatják a belsô mûködésünket, a 
megfelelôket és az eltéréseket. A szervezetbôl 
érkezô komplex jeleket a rendszer fogadja, az 
eltéréseket a számítógép felismeri, majd az 
adottságoknak megfelelô egészséges jeleket 
visszajuttatja a szervezet számára. A módszer 
egyedülálló, mert a személy saját, belsô (endo-
gén) jeleit alkalmazza, és figyeli a változásokat 
is, így csak optimális mértékben befolyásolja 
a belsô folyamatokat, mellékhatásokat pedig 
nem vált ki. 

A  BioLaborban  eredményes  és  teljesen 
biztonságos kezelések folynak. A kizáróla-
gosan alkalmazott rendszer egyedülien, akár 

terhességi idôszakban is, illetve csecsemô- és 
gyermekterápia esetén is alkalmazható. Igen 
hatékony krónikus betegségek kezelésében, 
halmozott gyógyszerszedésnél vagy gyógy-
szerérzékenységnél, de wellness- és vitalizáló 
kezelésekre is megfelelô. A kúrák minden 
esetben célirányosak, a kedvezô változások 
már a második-harmadik kezelés alkalmával 
érezhetôk, egy teljes célzott kúra 4-5 alkalom-
mal huszonöt-harmincöt percet vesz igénybe. 
Több népbetegség számára jelent már mo-
dern, gyógyszermentes kezelést, ilyen a reflux, 
a gyomorfekély, prosztatagyulladás, aranyér, 
frontérzékenység, alvászavar és stressz, de ha-
tékony emésztési, allergia- és krónikus ízületi 
panaszoknál is. A célirányos kúrák hosszú távú 
kedvezô állapotot eredményeznek, a szervezet 
öngyógyító folyamatait serkentik, teljes díjuk 
általában 100 USD / 80 euró / 20 000 Ft. Az 
egységesített, franchise típusú rendszer biz-
tonságot és hatékonyságot jelent a kezelt sze-
mélyek számára földrajzi kötöttségek nélkül. E 
komplementer medicina a biofizika és bioin-
formatika eredménye, így akkor is használ, ha 
nem hisz benne. Ismerje meg a XXI. századi 
modern, gyógyszermentes módszereket, új 
korszak kezdôdött.

információ: 

www.biolabor-med.com 

www.biolabor.hu 

BioLabor® európai igazgató:

erdôfi-szabó attila,  

06 30 940 5989
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GyóGyhír  Központban

aMPUtÁCiÓ HeLYett sONOtHerÁPia
Egy magyar férfi 17, egy magyar nô 14 
évvel él kevesebbet, mint nyugat-európai 
kortársa. A halálozási statisztikákat a 
szív- és érrendszeri megbetegedések 
vezetik. Az érszûkület, érelmeszesedés 
sokszor már 40 éves korban panaszokat 
okoz, vagy alattomosan, tünetmentesen 
van jelen a szervezetben, és csak évek 
múlva jelentkezik görcsölô lábszárizmok-
kal, hideg végtagokkal, szívtáji szorító 
fájdalmakkal. Sajnos a cukorbetegség 
elkerülhetetlen szövôdménye a hajszál-
erek károsodása, amely sokszor a nem 
gyógyuló sebek miatt a beteg végtagját, 
de az életét is követelheti. Sok vezetô 
beosztású honfitársunk nem is gondolja, 
mekkora veszélynek van kitéve stresszel 
teli, mozgásszegény életmódja követ-
keztében, hiszen az érszûkület legfôbb 
rizikófaktorai vannak jelen az életében.

Szerencsére a segítség már több 
mint 10 éve megérkezett Hollandiából, 

és magyar feltaláló fejébôl pattant ki a 
gondolat az érszûkület elleni küzdelem új 
lehetôségét illetôen.

Hazánkban 1994 óta gyógyít Nagy 
Lajos holland-magyar feltaláló-természet-
gyógyász pulzáló infrahangokkal. A klini-
kailag igazolt, fájdalom- és mellékhatás-
mentes gyógymód a Sonotherápia nevet 
kapta, és országszerte egyre több magán-
rendelôben alkalmazzák nagy sikerrel. Az 
egész testben tisztítja az ereket, és olyan 
irigylésre méltóan eredményes, hogy már 
hamisítani is megpróbálják. 

Egy sonotherápiás kúra 60 kezelésbôl 
áll, heti 5 alkalommal kapják a betegek 
10-15 percig ambuláns formában. Az elsô 
hónapban már érezhetô, a kúra felénél 
pedig már mérhetô a javulás az erekben. 
A Sonotherápia Centrumokban a betegek 
egymásnak adják a kilincset, és elragad-
tatással szólnak az eredményekrôl. „Ép-
pen 9 éve annak, hogy koszorúér-me-

szesedést állapítottak meg nálam. Azt 
mondták, a mûtét elkerülhetetlen – me-
séli Hegyes Sándor. – Két héten belül kel-
lett volna a szike alá feküdnöm, de nem 
volt kedvem hozzá. Inkább azonnal vál-
laltam egy teljes sonotherápiás kezelés-
sorozatot. Nemhogy mûtétre nem kellett 
mennem, de azóta tünetmentes vagyok.” 
Balogh Imréné is hálás Nagy Lajosnak, 
hiszen az amputálástól mentette meg a 
lábait.  „Miután a bal és jobb nagylábuj-
jam, illetve az egyik sarkam üszkösödni 
kezdett, egyértelmûnek látszott, hogy 
csak idô kérdése az amputáció. Sem 
választásom, sem veszítenivalóm nem 
volt, elkezdtem a sonotherápiás kúrát. 
Súlyos állapotomra való tekintettel 80 
kezelést kaptam. A sebeim begyógyultak, 
fájdalom nélkül járok, kórházi kezelôor-
vosom szerint már nincs ok semmilyen 
mûtéti beavatkozásra. Az amputáció el-
maradt!”                                           X

• Alsóvégtagi, nyaki, agyi érszûkületben
• Szívkoszorúér-megbetegedésben
• Cukorbetegek érszövôdményeiben
•  Bármilyen érelmeszesedéses meg-

betegedésben
A Sonotherápia fájdalommentes 

és nincs mellékhatása.
a BeteGek 80%-ánál ereDMéNYes

viGYÁzat, HaMisÍtJÁk!!!

éRSZÛKÜLET? vAN SEGÍTSéG!

sONOtHerÁPia CeNtrUM 1113 Bp., tarcali u. 19.
tel.: 365 81 56, 209 92 73

MeD-sONO terápia kft., 1212 Bp., ii. rákóczi f. u. 142.
tel.: 0620/48 88 599, 0620/46 11 611  

Web: www.sonoterapia.hu

folyamatok befolyásolásával, gondos lábápolással – állítja Kempler tanár úr. 
– Az idegbántalom vizsgálata egyszerû, gyors és nem költséges. Kalib-
rált hangvillával meghatározható az érzéskiesés mértéke. A beteg jelzi, 
hogy meddig érzi az öregujj eredésére vagy a belsô bokacsontra támasz-
tott eszköz rezgését. Még egyszerûbb az úgynevezett monofilamentum 
alkalmazása. A nyélre erôsített, speciális anyagból készült, nejlonhoz ha-
sonló szállal a bôrt finoman megérintjük. Ahol a beteg nem érzi az érin-
tést, azon a területen felületes fekélyképzôdés várható. Új diagnosztikai 
eszköz a pedobarográf, amellyel a láb nyomáspontjai feltérképezhetôk, 
így a szövôdményes neuropátia, a diabéteszes láb 0. stádiumában kimutat-
ható. Már a kezdôdô elváltozást érdemes kezelni, ehhez vannak hatásos 
módszerek. Fontos tudni, hogy az idegkárosodás mértéke csökkenthetô, 
az oki terápiához megfelelô gyógyszerrel rendelkezünk.

•  a vegetatív idegrendszeri károsodás kimutatására alkalmas a 
patikákban kapható önellenôrzô tapasz. a talp nyomásnak kitett 
részére ragasztva 10 perc alatt leolvasható az eredmény. 

•  súlyos fokú érzôideg-károsodás esetén társadalombiztosítási támo-
gatással diabéteszes gyógycipô rendelhetô.

•  a neuropátiára egyrészt az érzéskiesés jellemzô, másrészt gyakran 
súlyos fokú nyugalmi, fôként éjszakai lábfájdalommal jár. ezzel 
ellentétben az érszûkületre terhelésre jelentkezô fájdalom a jel-
lemzô. kezelése szakorvosi feladat.

•  a cukorbeteg láb gondos ápolást igényel. a napi tisztálkodás 
során ellenôrizze a lábát, a talpát! Ha mozgása korlátozott, kérje 
családtag segítségét! a felfedezett apró sérüléssel is forduljon 
szakorvoshoz! a körömvágást, a tyúkszem eltávolítását bízza 
gyógypedikûrösre!

Ápolás és önteszt

Kockázatot jelent  
a szoros lábbeli,  

amelynek kényelmetlenségét 
nem érzi a beteg!

GyóGyhír  Babákról
Írta: Soltész Kinga

Újszülöttkori sárgaság (icterus)

az újszülöttkori sárgaság  
kialakulásáról a következôket 
kell tudni. a magzatot a méh- 
lepény látja el a köldökzsi- 
nóron keresztül oxigénnel, 
amit a vörösvérsejtek szál-
lítanak. a születés elôtt a 
vérben több vörösvérsejtre van 
szükség, mint születés után, 
így a felesleges vörös-
vérsejteknek le kell bomla-
niuk. ebbôl bilirubin (epe-
festék) képzôdik, mely a bôr 
sárga színét okozza. az újszü-
lött mája az elsô napokban 
még éretlen, ezért csak korlá-
tozott mennyiségben képes a 
bilirubin feldolgozására.

L
eggyakoribb formája az élet-
tani (fiziológiás) sárgaság, 
mely az érett újszülötteknél a 
2-3. életnapon vehetô észre; 

legmagasabb értékét kb. a 4. napra 
éri el, és egyhetes korra megszûnik. 
Koraszülötteknél a 2. életnapon 
észlelhetô, a legmagasabb értékét 
az 5-7. napon éri el, és jóval 1 hét 
után szûnik meg.

Másfelôl kóros (patológiás) sár-
gaságról beszélünk, ha az újszülöttön 
a születéskor vagy az elsô 24 órában 
kezdenek mutatkozni a sárgaság jelei. 
Ezt okozhatja az anyai-apai vércso-
port különbsége, örökletes betegség, 
gyógyszerek, valamint hormonális 
hatás. Természetesen ilyenkor or-
vosi ellátásra lesz szükség. Ilyenek a 
kékfénylámpa-kezelés, a gyógyszeres 
beavatkozás, a legsúlyosabb esetben 
pedig a vércsere.

A fototerápia vagyis a kékfény- 
lámpa hatására a bilirubin olyan 
termékké bomlódik, mely kiválasz-

tódik az epével, és egyéb szerveket nem károsít. A szemet óvni kell a lámpa 
használata során. Ma már több kórházban akad lehetôség arra, hogy az 
anya ágya mellett legyen elhelyezve a kékfénylámpa.

Ilyenkor a legfontosabb teendô a 2-3 óránkénti szoptatás. Ehhez szük-
ségessé válhat az újszülött felébresztése is, mivel sárgaság esetén az újszü-
löttek aluszékonyabbak.

Beszélhetünk késôi sárgaságról szoptatott kisbabáknál. Ilyenkor az 
anyatejben lévô enzimek okozzák az emelkedett vérfestékszintet. Követ-
kezmények nélkül oldódik, nagyon elhúzódó, ugyanakkor ilyen esetekben a 
csecsemô általános állapota és fejlôdése jó.

Fogyás természetgyógyászok ajánlásával!

S
zabadalmaztatott, csak természetes anya-
gokat tartalmazó étvágycsökkentô, fo-
gyasztó tabletta. A legtöbb fogyasztószer-
rel ellentétben a SlimTrax nem avatkozik 

bele az agyba küldött üzenetekbe. Minden a gyo-
morban történik.

A slimtrax kifejlesztésénél a legfontosabb 
az volt, hogy biztonságos, egészséges és csak 
természetes alapanyagokat tartalmazó test-
súlykarbantartó készítményt kapjunk, hogy aki 
szedi, az továbbra is azt ehesse, amit szeret, és 
elégedett legyen a külsejével.

szegfûszeg Az orvostudomány szakiro-
dalma szerint a szegfûszeg erôs antioxidáns, 
érzéstelenítô, valamint jelentôs antibakteriális 

hatással rendelkezik. A SlimTrax-ben is megta-
lálható szegfûszegolaj a legerôsebb eddig isme- 
retes antioxidáns (10,7 millió az ORAC értéke). 
A súlycsökkenés szempontjából a szegfûszegolaj 
legfontosabb tulajdonsága az érzéstelenítô hatás. 
étvágycsökkentô hatásának köszönhetôen a 
szegfûszegolaj mintegy 30%-kal mérsékli az éh-
ségjelzések számát. 

fahéj Vérkeringést serkentô, fertôtlenítô, 
gombásodásgátló, vértisztító és emésztést segítô. 
A fahéj egyik összetevôje, az MHCP (methyl- 
hydroxy chalcone polimer) fokozza a szervezetben 
az inzulin hatékonyságát, ezáltal a 2-es típusú cu-
korbetegség esetében hozzájárul a vér-cukorszint 
normalizálásához. Végül pedig a fahéj-olaj gazdag 
magnéziumforrás is, ezáltal nagyban hozzájárul a 

csontok erôsítéséhez és 
más létfontosságú bio-

kémiai 

folyamatokhoz. Kevesebb táplálékfelvétel ese-
tén csökken a vércukor szintje, és éhségérzet 
keletkezik. A fahéjolaj fontos szerepet tölt be a 
folyamatban, hiszen kiegyensúlyozza a vércu-
korszintet, így csökkenti az éhségérzetet. 

Dr. Ninkov kutatásai szerint a szegfûszegolaj 
és a fahéjolaj megfelelô arányú, speciális keveréké-
nek hatásai: Mérséklik az éhségérzetet, csökkentik 
a zsírbevitelt. Felgyorsítják a szervezet anyag- 
cseréjét, így az hatékonyabban égeti el a zsírt, és 
növeli az energiaszintet efedrint helyettesítô anya-
gok, koffein vagy bármilyen más serkentôszer 
nélkül is. 

A SlimTrax olyan klinikailag tesztelt, fogyást 
segítô termék, melyet Magyarországon a Ter-
mészetgyógyászok Szövetsége is ajánl!

 a slimtrax hazai forgalmazója: 
Pharmessen Hungary kft. 
1034 Budapest, szôlô u. 8. 

érdeklôdni lehet: 
tel.: 06/40-630-600 

e-mailben: info@pharmessen.hu  
www.pharmessen.hu



8749 zalakaros, sport u. 10.
tel.: 06-93-540-140, fax:  06-93-540-141, Mobil: 06-30-256-2656

hotelvenus@t-online.hu , www.hotelvenus.hu

ZALAKAROSI KéNYEZTETéS A vENuS HOTELBAN
szállás 3 éjszakára félpanziós ellátással, személyenként egy gyógymasszázs, egy szo-

lárium, a szálloda medencéjének, szaunáinak (finn, infra), fitnesztermének,  
asztalitenisztermének használata: 25.900 ft/fô

Új, családias hangulatú, exkluzív kastélyjelle-
gû szállodánk (***+besorolású) zaLakarO-
sON, a  gyógyfürdô közvetlen szomszédságá-
ban, 100 m-re a strand bejáratától, nyugodt 
környezetben található. Melegvizes medence, 
jacuzzi,  szaunák (finn és infra), fitnesz- és 
billiárdterem,  asztalitenisz, masszázs, gyó- 
gyászat segíti a pihenést és gyógyulást. 

további szolgáltatásaink: fodrászat, pedikûr, manikûr, kozmetika, szolárium. szobáink-
hoz tv, minibár, telefon, szobaszéf, erkély és természetesen fürdôszoba tartozik.  
a parkoló zárt, kamerával felügyelt. Üdülési csekkel fizetés megoldható.

Gyógyhír február         
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GyóGyhír  Biovilág
Írta: Rozgonyi Sarolta

Ki lehet
Míg egyesek hisznek a természetgyógyászatban, mások me-
reven elutasítanak bármilyen alternatív kezelést. Cikkünkben 
utánajárunk: ki lehet hivatalosan elismert természetgyógyász.

körébe tartozó tevékenységeket, s azt, hogy kik jogo-
sultak egy-egy módszer használatára. Nem árt tudni, 
hogy egyes tevékenységek orvosi végzettséghez kötöt-
tek, míg másoknak nem feltétele az orvosi diploma. A 
természetgyógyász praxis indításához azonban min-
denképpen el kell végezni az Egészségügyi Szakképzô 
és Továbbképzô Intézet megfelelô képzését. Jelenleg 
ez a papír adhatja a támpontot a természetgyógyász-
hoz forduló laikusoknak: mielôtt bármilyen alternatív 
kezelés mellett döntünk, érdemes tájékozódni arról, 
van-e a kiválasztott szakembernek ETI-vizsgája. Meg-
próbáltunk utánajárni, létezik-e feketelista a kuruzs-
lókról és csalókról, ám a szövetségnél nemleges választ 
kaptunk. Azt tanácsolták, hogy az ETI-oklevelet keres-
sük a rendelôben, mert azt kötelezô kifüggeszteni.

H
azánkban a kilencvenes évek elejétôl kezdtek 
megjelenni a természetes módszereket 
alkalmazó gyógyítók. Az orvosok jelentôs 
része elutasította ezeket a módszereket, és 

maguk a természetgyógyászok sem voltak egységesek: 
az 1992-ben létrejött kamara feloszlott. Most a Magyar 
Természetgyógyászok Szövetsége képviseli a szakmai 
érdekeket, illetve normát. E szervezetnek köszönhetô, 
hogy a sok támadás ellenére a természetgyógyászat 
ma elfogadott tevékenység, amely elsôsorban a hagyo-
mányos orvoslást kiegészítve, a megelôzésben, illetve a 
rehabilitációban tölti be szerepét.

A természetgyógyászati tevékenységet törvény 
szabályozza. A 40/1997. (III. 5.) kormányrendelet pon-
tosan meghatározza a nem konvencionális eljárások 

✽Csak orvos által végezhetô:

Részlet a 11/1997. (v. 2�.) NM-rendeletbôl (a természetgyógyászati tevékenység gyakor-
lásának egyes kérdéseirôl): 2. § (1) a betegség megállapítása és a terápiás terv elkészítése, a 
beteg egészségi állapotának figyelemmel kísérése orvosi feladat. az orvos vagy a beteg kezde-
ményezésére a tevékenység végzésére képesített – nem orvos – személy részt vehet a beteg 
ellátásában, és a nem-konvencionális gyógymódot (…) a természetgyógyászati képesítésének 
megfelelôen elôzetes orvosi vizsgálat, illetve szakellátás után vagy azzal párhuzamosan, a 
beteg rendszeres orvosi ellenôrzése mellett – kiegészítô tevékenységként – önállóan végez-
heti. a szakorvos – gyógyítói szabadságával élve – saját szakterületén belül megválaszthatja, 
hogy azon nem-konvencionális tevékenységek közül, amelyek elvégzésére jogosult, melyiket 
alkalmazza kiegészítô, és melyiket helyettesítô gyógymódként. 

természetgyógyász?

✽Csak szakképesítéssel
végezhetô: 
akupresszúra 
alternatív mozgás- és masszázsterápiák 
életmód-tanácsadás és terápia 
reflexzóna-terápia

✽vizsgával záruló 
továbbképzéssel megszerez-
hetô képesítéssel végezhetô: 
alternatív fizioterápiás módszerek 
Bioenergiát alkalmazó módszerek 
fitoterápia 
fülakupunktúrás  
addiktológiai  
eljárások 
kineziológiai 
módszerek 
szemtréning 
eljárások

www.gyogyhir.hu1�    Gyógyhír magazin

Homeopátiás módszerek 
Manuálterápiás eljárások
Hagyományos kínai orvoslás 
Ájurvédikus gyógyászati eljárások 
Hagyományos tibeti gyógymódok 
Biológiai fogorvoslás 
vér oxigenizálásán alapuló terápiák 
Neurálterápiás módszerek 
Méregtelenítô módszerek 
antropozófus orvosi módszerek 
Biorezonancián alapuló eljárások 
Csak diagnosztikai célú természetgyógyászati 
vizsgáló módszerek 

8az egészséggel kapcsolatos 
további hasznos cikkeket 
olvashat honlapunkon:

www.gyogyhir.hu



GyóGyhír  A gyógyszerész válaszol

A 
fogíny gyakori vérzését a fogíny gyul-
ladása okozza, melyért leggyakrabban a 
fogakon képzôdô lepedék, illetve a lepe-
dékben elszaporodó baktériumok a fele-

lôsek. A lepedék képzôdését a táplálkozási szoká-
sok, vitaminhiány, a hormonháztartás, esetleg egyéb 
gyógyszerek szedése vagy más megbetegedések 
egyaránt befolyásolják. Megelôzésére az alapos 
szájhigiéné, fog- és szájápolás az alkalmas módszer. 

A fogak tisztántartása mellett szükség lehet 
még fogkôképzôdést megakadályozó szájvizek 
használatára is. A szájvizek közül a fertôtlenítô, 
baktériumölô hatású készítményekkel érdemes 
öblögetni.

Írta: Dr. Sánta Zsuzsanna

Olvasónk kérdése: Gyakran  vérzik a fogínyem, mi okoz- hatja, és mit tegyek ellene?

A fogíny nyálkahártyával borított, rendkívül 
sérülékeny, vérerekkel erôsen átszôtt, ezért vérzékeny. 
Amennyiben a gyulladást kiváltó okot sikerül meg-
szüntetni, a fogíny gyorsan gyógyul. A sérült, sebes 
fogíny könnyen fertôzôdik, ami megakadályozhatja 
a gyógyulást. Fogínygyulladás esetén a fertôzések 
megakadályozására és a gyógyulás gyorsítására ér-
demes vitaminokat, illetve a szervezet ellenállóképes-
ségét növelô készítményeket alkalmazni.

 A C-vitamin jelentôs hiánya önmagában 
fogínyvérzést, gyulladást okozhat; ezért a C-vita-
min szedése mindenképpen segít, de önmagában 
nem oldja meg a problémát. Több vitamin, speciális 
komplex vagy multivitamin-készítmények, gyulladás-
csökkentô és fertôtlenítô hatású szerek együttes al-
kalmazása ajánlható fogínygyulladás esetén.

Dr. Sánta Zsuzsanna
06-209558-507

vérzô fogíny! védô táplálás
a megfelelô tápanyagok biztosítása az íny 
egészségének kulcsa lehet. ezért a fogorvosok 
gyakran olyan vitaminok és más természetes 
anyagok kúraszerû szedését javasolják, ame-
lyekrôl tudott, hogy jó hatással vannak a 
fogínyre. az egyik legfontosabb ilyen táp-
anyag a Q10 koenzim, ugyanis semlegesíti 
a káros szabadgyökök egy részét, amelyek 
ínyirritációt okozhatnak. e szabadgyökök 
étkezés után keletkeznek, amikor a szájüreg-
ben maradt élelmiszer bomlásnak indul, és 
ezen kórokozók szaporodnak el. klinikai vizs-
gálatok szerint a vérzô vagy gyulladt fogíny-
ben kevesebb Q10 koenzim található, mint az 
egészségesben. Hasonlóan fontos tápanyag a 
C-vitamin és a rutin, amelyek segítenek egész-
ségesen tartani a kötôszöveteket. a rutin jó 
hatással van a hajszálerek rugalmasságára, 
így csökkentheti a fogínyvérzést. a C- és az 
e-vitamin antioxidáns hatásuk révén védik az 
íny szöveteit. egyes gyógynövények (pl. a ka-
milla, körömvirág) pedig nyugtatóan hatnak 
a szájüreg nyálkahártyájára. 
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Készítette: Nagy Balázs

GyóGyhír  Rejtvény

Januári számunk helyes megfejtései a következôk voltak: Sambucol immunerôsítô az influenzás 
idôszakban (skandináv); 2996 (sudoku). A Validior Kft. ajándékcsomagjait  nyerte: Farkasné Szabó 
Anikó, Budapest és Búcsú Dávid, Veszprém. Gratulálunk!

E havi skandináv rejtvényünk fôsoraiból megtudhatjuk, hogy mi a Gyógyhír magazin internetes 
oldalának (www.gyogyhir.hu) szlogenje. Februári megfejtôink között szerkesztôségünk értékes 
ajándékát – egy Pavarotti CD-csomagot –  sorsoljuk ki. Kérjük, a megfejtéseket 2007. február 26-
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

Töltse ki a hálózatot úgy, hogy minden sorban 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.
Februári megfejtôink között szerkesztôségünk értékes ajándékát – Andrea 
Weaver Angyalom címû könyvét –  sorsoljuk ki. Kérjük, a megfejtéseket 
2007. február 26-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

GyóGyhír  PR

A tél jellegzetes betegsége az influenza. Mivel az influenzát okozó vírusnak 
újabb és újabb mutációi jelentkeznek, ezért a betegség egyre ellenállóbb 
gyógyszereinkkel, terápiánkkal szemben. Ennek 
következménye, hogy a tünetek súlyosabbak, több 
szövôdmény jön létre, ráadásul nem épülünk fel belôle 
egy hét alatt, hanem 2-3 hétig is nyomhatjuk az ágyat 
lázasan, s közben erôs antibiotikumokat kell szednünk. 
Talán nem is gondolnánk, de a betegség más gondot is 
okozhat a a fejbôrünkön azon kívül, hogy rossz a közérzetünk és természetesen 
csapzott a hajunk. 

Hajunk csapzottsága két okból is természetes. Egyrészt a láz következtében 
megjelenô izzadtság a fejbôr zsírját folyékonnyá teszi, és végigfolyik a hajszálakon. 
Így azok összetapadnak, amit még az is elôsegít, hogy fekvés közben a hajunk a 
fejbôrünkhöz szorul. Másrészt lázas betegen nem pont a hajmosás az elsôdleges 
gondunk (magasabb láz esetén pedig az nem is tenne jót), így csak a betegség 
tüneteinek csökkenésekor mosunk hajat. Ez akár 2 hétig is eltarthat. 

E múló kellemetlenségeken kívül azonban súlyosabb tünetek is jelent-
kezhetnek a hajunkon. Ezek közül a hajhullás tapasztalható a leggyakrabban. 
Ugyanakkor a hajhullás csak a betegséget követô néhány hét elteltével jelenik meg, 
és nem mindig hozzuk összefüggésbe a már elmúlt influenzával. A gyógyszerek 
közül a leggyakrabban az antibiotikumok váltanak ki mellékhatásként hajhullást: 
minél erôsebb a készítmény, annál fokozottabb mértékben. Egy adag beszedése 
ritkábban okoz ilyen tünetet, ám a második dózis már nagy valószínûséggel; ha 
pedig tovább kell szednünk a készítményt, akkor szinte biztosan hajhullás az 
eredmény. A másik fô kiváltó ok a szervezetben lévô gyulladás és lázas állapot, 
ami akár foltos hajhullást (alopecia) is okozhat. 

Megelôzni nem tudjuk ezen mellékhatásokat, viszont megfelelô kezeléssel 
gyorsan megszüntethetôek, mielôtt még olyan sok hajunk kihullana, hogy az 

ritkulást eredményezne. Bármelyik gyógyszertárban 
beszerezhetô (vagy megrendelhetô) a Hair Loss 
System hajgyógyászati termékcsalád erre megfelelô 
kezelôdoboza (intenzív hajhullás elleni), és a kezeléshez 
nélkülözhetetlen Hair Loss System pH 5.5 hajhullás elleni 
sampon. Utóbbi bôrazonos pH-jú (savas), és megfelelô 

hatóanyagokat tartalmaz, így képes visszaszorítani a túlzott mirigymûködést 
(izzadtság, zsír), ami az influenzás tünetek megszûnése után is megmaradhatott.      

                                                                     Hosszú Orsolya trichológus

Gyógyhír február         

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

Bôvebb információ: 0�-�0-552-�97� www.hair-loss.hu, www.dermahair.hu
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