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Írta: Kolimár Éva

B
etegség akkor jön létre, ha kellô meny-
nyiségû kórokozó találkozik a fertôzésre 
fogékony szervezettel. Az influenzát el-
kerülhetjük, ha csökkentjük az érintkezés 

esélyét a vírussal, illetve felkészítjük immunrend-
szerünket a fertôzés leküzdésére. 

Hatékony vakcina
Az immunrendszer „megjegyzi” azt a kórokozót, 
amellyel már találkozott. A következô alkalommal 
azonnal „lecsap” a betolakodóra, és rendszerint 
sikeresen megakadályozza a fertôzés kialakulását. 
Ezen a mechanizmuson alapulnak a védôoltások. A 
vakcinával legyengített kórokozót juttatnak a szer-
vezetbe, így kialakítható a hatékony immunválasz, 
és elkerülhetô a megbetegedés. Számos fertôzés 

GyóGyhír  Elôzzük meg!

Hazánkban idén februárban jelentkeztek az elsô influenzás betegek. A cseppfertôzéssel terjedô jár-
vány rendszerint nyolc-tíz hétig tart, és átlagosan minden tizedik embert ledönt a lá-
báról. Még mindig nem késô védekezni ellene.
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Az influenza ellen

8az egészséggel kapcsolatos 
további hasznos cikkeket 
olvashat honlapunkon:

www.gyogyhir.hu
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F
ontos kérdés, hogy mi az, amit mi magunk megtehetünk, ha 
megfáztunk, vagy influenzásak vagyunk.
Elsôdleges dolgunk, hogy az ellenálló-képességünket idôben 
erôsítsük! Azoknak, akik ezt idôben megteszik, jó esélyük van 

arra, hogy a megfázást elkerüljék. Mit kell tenni ennek érdekében?
■  Tartózkodjunk friss levegôn, akkor is, ha az idôjárás nem éppen a 

legkedvezôbb!
■  Öltözködjünk megfelelôen minden idôben!
■  Mozogjunk sokat a szabadban, amikor csak lehet, mert a mozgás edzi 

az immunrendszert!
■  A rendszeres, nem megerôltetô sportolás mellett a szaunázás ugyan-

csak hozzájárul ahhoz, hogy szervezetünket a megfázással szemben 
ellenállóbbá tegyük. Emellett fittebbnek érezzük magunkat, így el-
mondhatjuk: mi is tettünk valamit a megelôzés érdekében. 

Már régóta köztudott, hogy a feszültségmentes embert 
kevésbé érik fertôzések, és az egészségessé válásban is 
segít a stresszmentesség. Ezt a tapasztalati tényt iga-
zolta már a pszichoneurológia-immunológia modern 
tudománya is. A rendszeres lazítás erôsíti az immun-
rendszert, és ezért csökken a megfázás esélye is.

A komplex homeopatikumok célzott jelzé-
seket adnak a szervezetnek a test saját segéd-
erôinek támogatásához.

Bevált házi szerek: az alvás, a he-
lyes táplálkozás, a forró húsleves, a tea 
és társai, az inhalálás és a borogatás a 
természetgyógyászatban már régóta is-
meretesek. Ezek is az öngyógyító erôk 
támogatását szolgálják. Fontos továbbá, 
hogy akadályozzuk meg a megfázás tü-
neteinek súlyosbodását, és amennyire 
csak lehetséges, kerüljük a továbbfer-
tôzôdést, illetve elôzzük meg a szö-
vôdményeket.

Megfázott ? Influenzás?
A komplex homeopatikumok – az egymást ide-
álisan kiegészítô három természetes hatóanyag-
gal – célzott jelzéseket adnak a szervezetnek a 
test saját segéderôinek támogatásához.

Bioflavonoid az egészség és a 
hosszú élet titka

Klinikai és kísérleti megfigyelések megmutatták, hogy bioflavonoidok ked-
vezô tulajdonságok széles spektrumával rendelkeznek: antimutagén (mutáció-el-
lenes), vírusölô, gyulladáscsökkentô, egyes daganatos betegségeket megelôzô, 
májvédô hatásuk mellett kedvezô hatással vannak a cukorbetegségre, allergiára, 
szklerózisra, asztmára. 

Léteznek már olyan szabadalommal védett termékek, amelyek a növények-
ben képzôdô és az emberi szervezet számára védelmi funkciót betöltô flavonoid- 
molekulákat eredeti formájukban, stabilizálva tartalmazzák.

Az egészséges emberi szervezetben az energiaszintek és az élettani folya-
matok harmonikusak, és egyensúlyi állapotban vannak. A szervezetet érô minden 
olyan támadás, amely fizikai, kémiai, biológiai, élettani vagy kórokozó eredetû, ezt 
az egyensúlyi állapotot borítja fel. A bioflavonoidok ezeket a rendellenességeket a 
sejtek  elektronszintjén korrigálják.

A bioflavonoidok mint természetes antioxidánsok és szabadgyök/lekötôk az 
emberi szervezetben úgy fejtik ki hatásukat, hogy a szervezettel intelligens módon 
kommunikálva a betegségeket kiváltó egyensúlyzavaros állapotokat helyreállítják a 
különbözô energiaszinteken jelentkezô hibák megszüntetésével. Antioxidáns hatá-
suknak köszönhetôen elvégzik a szervezet méregtelenítését, a sejteket, szöveteket 
károsító toxikus anyagok hatástalanítását és lekötését, ezzel helyreállítva a sejtek és 
alkotóelemeik egyensúlyi helyzetét, tehermentesítik és egyben aktiválják az ember 
immunrendszerét.

Szervezetünkben 40 év felett egyre több DNS sérül és töredezik. A flavonoi-
dok védôburokként viselkedve lelassítják a DNS töredezését, és ezzel az öregedési 
folyamat lassulását teszik lehetôvé.
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GyóGyhír  Elôzzük meg!

ellen egyetlen oltás elegendô, az influenza vírusa azonban rendkívül változékony, azért évente meg 
kell ismételni a védôoltást. A vakcina összetételére az Egészségügyi Világszervezet (WHO) tesz ajánlást 
a világon regisztrált vírusvariációk alapján.

– Az influenza megelôzésének legbiztonságosabb módja a védôoltás. Hazánkban jelenleg az 
influenza A vírustörzsének H3N2-es altípusa okoz megbetegedéseket. A szeptember óta forgalmazott 
vakcina ez ellen megfelelô védelmet nyújt. Mindig be lehet adni, akár a járvány kezdetén is, ha még 
nem beteg valaki – tanácsolja dr. Dick Katalin háziorvos.
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Oltás: 
igen vagy nem?

akinél az influenza átvészelése 
alapbetegsége vagy életkora mi-

att súlyos lefolyású lehet. indokolt a krónikus 
betegségben szenvedôk – például keringési, 
légzôszervi, daganatos, illetve cukorbetegek 
–, valamint a gyerekek és a hatvan év felettiek 
beoltása.
• az oltás 70-90 százalékos védettséget ad. 
•  a vakcina az idôs emberek körében a kórházi 

felvételek számát 25-39 százalékkal, az összes 
halálozási gyakoriságot 35-57 százalékkal 
csökkenti.

ajánlott a vakcina azoknak, aki 
tojásfehérjére érzékenyek (náluk 

ugyanis anafilaxiás sokkot okozhat).
Nem adható az oltás azoknak, akik már meg-
kapták az influenzát. Nem olthatók azok,  akik 
az immunrendszert jelentôsen gyengítô be-
tegségben szenvednek. Nem kaphatnak oltást 
azok, akik az immunrendszer jelentôs gyengü-
lésével járó kezelésben részesülnek. szintén ki-
záró ok az oltásra a hurutos, akut lázas állapot-
tal járó betegség.

Igen,

Nem

Egészségvédô tippek
Immunrendszerünket erôsíthetjük 
vitaminban gazdag táplálékkal, a 
természet patikájában található ki-
vonatokkal, gyógyteákkal. Jól indul 
a nap egy pohár frissen facsart na-
rancslével. Tiszta idôben sétáljunk, 
szellôztessük ki a tüdônket. Estén-
ként jólesik egy pohár kamilla- vagy 
gyümölcstea mézzel, néhány csepp 
propolisszal. A népi gyógyászatban 
régóta alkalmazzák a vírusölô hatású 
fokhagymát. Ehetjük pirítósra dör-
zsölve, salátába keverve. Kevésbé „il-
latos”, a gyomornak is kellemesebb, 
ha egy-két gerezd zúzott fokhagy-
mát egy evôkanál mézzel és egy deci 
vízzel összekeverve fogyasztjuk. 

– Járvány idején a legjobb ta-
nács, hogy kerüljük a tömeget, és 
ne látogassunk influenzás beteget 
– ajánlja a háziorvos. – Aki köhög, 
tüsszög, inkább ne menjen közös-
ségbe, mert mindenkit megfer-
tôzhet. Otthon, ágynyugalomban 
néhány nap alatt kiheverheti a be-
tegséget.

Még nincs járvány
a szakemberek akkor beszélnek járványról, ha a 
nagy számban elôforduló betegségekért ugyan-
az a kórokozó felelôs. Gyakran azonban az a 
helyzet, hogy számos légúti betegséget okozó 
vírus- és baktériumtörzset izolálnak, és ezek 
együttesen okozzák a tömeges megbetege-
dést. ilyen helyzetekben pedig nem beszélhe-
tünk járványról.

az Állami Népegészségügyi és tiszti-
orvosi szolgálat (ÁNtsz) influenza-figyelôszol-
gálatának adatai szerint egyre több a beteg, 
de országos járvány még nincs. február elején 
sikerült kimutatni az influenza a vírusának je-
lenlétét. a 4. héten 22 000, az 5. hét 33 000, a  
6. hét 50 000 beteget jelentettek, megoszlásuk kor 
szerint:

4. hét 5. hét 6. hét

15 év alatti 41,8 % 43,9 % 38,9 %

15–24 éves 18,3 % 19,0 % 20,9 %

25–34 éves 15,2 % 15,4 % 15,9 %

35–39 éves 17,6 % 15,7 % 17,6 %

60 év feletti   7,1 %   6,0 %   6,7 %

GyóGyhír  Elôzzük meg!
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Élete egy kész regény?
– Mint bárki másé. Nagyváradon születtem, tanítóképzôt végeztem, és 19 
évesen országot váltottam, de hazát nem. Otthonról hazajöttem. Hamarosan 
az MTV-nél találtam magam, ahol végigjártam a szamárlétra minden fokát. 

Talán a Felkínálom címû 
mûsor volt a legismertebb, 
melyben mûsorvezetô 
voltam. Az MTV-tôl elcsá-
bított a TV2, ahol tôzsdei 
magazint szerkesztettem, 
onnan a Duna tévéhez 
kerültem. Aztán hirtelen 
úgy tûnt, hogy még sincs 
rám szüksége a magyar 
médiának.

GyóGyhír  Interjú
Írta: Bozsán Eta

enikô fut, magokat eszik, és óvja a lelkét

Pataky Enikôt mindazok ismerhetik, akik a Hír TV-n nézik egészség-
ügyi mûsorát. Sôt annál is többen, hiszen a dekoratív, csinos mûsor-
vezetô hölgy dolgozott már más televíziós csatornáknál is. Nézzük, 
mi elôzte meg azt, hogy e közismert és népszerû mûsort vezethesse.

Hazaszaladt Nagyváradra? 
Vagy elment újból tanítani?
– Egyik sem. Vívtam egy 
lelki csatát, hogy mi szeretnék lenni, és 
rájöttem, hogy a gyógyulás, az orvoslás 
környékén lenne jó tevékenykedni. Így let-
tem „lelki” marketingese egy gyógyászati 
segédeszközöket gyártó cégnek. 
Most aztán a GyógyHír mûsorban elég sok 
embernek lett lelki marketingese. Mi hoz-
ta a változást?
– Ahogy ez lenni szokott, megcsörrent a 
telefonom 2003-ban, és a Hír TV-be  hí-
vott Borókai Gábor. Három éve fogant 
az ötlet, hogy készüljön egy ilyen maga-
zinmûsor, kidolgoztam egy tervet, és el-
indulhattam. Ma pedig már 180 adáson 
vagyunk túl… 
Gondolom, ez óriási népszerûséget jelent.
– Szakmailag bizonyosan, ugyanis 2005-
ben a Magyar Orvosi Kamara Média-díjjal 
tüntetett ki. 
Ha már „gyógyhíres” faggat „gyógyhí-
rest”, megkérdezhetem, hogy mit tesz az 
egészségéért?
– Dolgozom, dolgozom és dolgozom!  A 
munkám véd meg a betegségektôl. Ha 
van egy kis szabadidôm, akkor könyvet 
írok, ebben a hónapban jelenik meg a 
„Gyógyír a GyógyHír” címet viselô köte-
tem. Egyébként pedig megtanultam vé-
dekezni a káosz ellen, hogy ne menjek rá 
lelkileg a ránk zúduló információáradatra. 
Mindenkor és mindenben a  minôséget 
keresem.
Konkrét lépéseket is tesz az egészségéért?
– Persze. Az otthoni futópadomon edzek, 
szeretem a biozöldségeket is, a különbö-
zô magokat, és salátát minden mennyi-
ségben fogyasztok. Na és ott van a két 
kutyám, Samu és Nimród, gyakran futok 
velük együtt a telki erdôben. És néha még 
az is megtörténik, hogy kíméletbôl engem 
hagynak gyôzni…

Névjegy
Kedvenc idôtöltése: olvasás, 
zenehallgatás
Kedvenc hajviselete: természetes, 
hosszú és göndör
Magassága: 172
Legfôbb tulajdonsága: 
szeret segíteni a bajbajutottakon 

GYÓGYÍR A GYÓGYHÍR
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GyóGyhír  Ép test
Írta: L. I.

A Kor Kontroll Társaság a közelmúltban tartotta aktuális összejö-
vetelét a fôvárosi Pallas Páholyban. Meghívott szakértôi (Romics 
Imre urológusprofesszor és Pelle János író) a Casanova-jelenség-
rôl tartottak elôadást az érdeklôdôknek.

A 
17. században élt Giaco-
mo Casanova nevét az 
emberek többsége mesz-
sze földön elhíresült sze-

relmi kalandjairól ismeri. Olyannyira, 
hogy legendás alakja a Casanova- 
effektus nevû viselkedési forma kap-
csán a pszichológia tudományában 
is meghonosodott. Kevesen tudják, 
hogy olykor botrányos szexuális ka-
landjai mellett korának kiváló poli-
hisztora volt, aki egy ideig diploma-
taként szolgált, ám egész életében 
intenzíven foglalkozott matemati-
kával, történettudománnyal, kémiá-
val, írt drámát, szerzett zenét. Máig 
legismertebb mûve tizenkét kötetes 
életrajzi visszaemlékezése (Memo-
ires). Ebben tesz említést csaknem 
másfél száz szexuális kalandjáról. 
Pelle János szerint (aki több, életrajzi 
ihletésû Casanova-könyv szerzôje) a 
szerelmi kalandor a szó mai értelmé-
ben sosem volt valódi csábító. Csu-
pán olyan környezetben forgott, és 

olyanok voltak a társadalmi körülmények, hogy alkalma nyílt intim kap-
csolatba lépni bizonyos hölgyekkel. Akik közül többel élete különbözô 
korszakaiban ismét összehozta a sors. 

Megelôzte a korát
A pszichológusok szerint a Casanova-effek-
tus lényege, hogy eltér más, csupán szexuális 
csábításra, „trófeagyûjtésre” irányuló viselkedési 
formáktól. Casanova a maga módján minden nôt ked-
velt, akivel testi kapcsolatba került. Nem volt szexuális „rabszolgatartó”, 
aki elcsábítja, majd eltaszítja magától a kiválasztott nôt. Viselkedésével 
bizonyos mértékben megelôzte korát, mert tisztelte partnereit, alkalmaz-
kodott igényeikhez, figyelembe vette kívánságaikat, és más nôfalókkal el-
lentétben nem alázta meg ôket. A hölgyek bolondultak érte, mert mûvészi 
fokon ûzte a széptevést. Képes volt minden alkalommal más-más szerepet 
játszani aszerint, hogy partnere éppen milyen férfit szeretett maga mellett 
látni. E szerepjátszás napjaink sikeres embereire is jellemzô, akik minden-
hol és minden körülmények között a legmegnyerôbb énjüket képesek mu-
tatni a világnak. 

Andrológusok elképzelhetônek tartják, hogy Casanova az általa vissza-
emlékezéseiben említett hölgyek mindegyikével valóban szeretkezett. Akár 
idôsebb korában is. Hiszen a férfierô (köszönhetôen például a genetikai 
adottságoknak, a táplálkozásnak, az aktív életmódnak) sokáig megôrizhetô. 
Feltételezhetô, hogy kora férfilakosságát nem sújtotta még oly mértékben a 
stressz, az elhízás, a szív- és érrendszeri betegségek sem, mint a maiakat. 

CAsANovA, 
a kedves csábító
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Csupán olyan 
környezetben 
forgott, és 
olyanok voltak 
a társadalmi 
körülmények, 
hogy alkalma 
nyílt intim 
kapcsolatba 
lépni bizonyos 
hölgyekkel. 

✽ Ma már
orvosolható

korábbi amerikai felmérések 
szerint a 40–70 éves férfiak 
felének van enyhébb vagy 
súlyosabb potenciazavara. a 
korszerû gyógyszereknek, végsô 
esetben pedig a sebészeti be-
avatkozásoknak köszönhetôen 
a panaszok 80-90 százaléka már 
megszüntethetô. 

a kor kontroll társaság aktuális programjairól
további információk találhatók a következô weboldalon:

www.korkontrolltarsasag.hu

8az egészséggel kapcsolatos 
további hasznos cikkeket 
olvashat honlapunkon:

www.gyogyhir.hu
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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.

Cím: 1032 Budapest, föld u. 67/b 
tel.: 436-9252, Mobil: 06-30-9144-125

Mail: silandsilk@silandsilk.hu – www.silandsilk.hu

ÚJDONsÁG!

Hernyóselyem 
töltetû 

ágynemûk

Nem luxus a selyempaplan…
A 

hernyóselyem, e természetes és egyben különleges matéria, 
melyet ez idáig leginkább mint luxuscikket képzeltünk el, is-
mét hódító útjára indult. Ezúttal az egészség jegyében fedez-
te fel a világ. Az évezredes hagyományokat és titkokat ôrzô 

kelme képes 30-40 százalék nedvességet felvenni és elvezetni a szerve-
zettôl anélkül, hogy akár az anyagon, akár magunkon érezhetnénk az 
izzadságot. E tulajdonságának köszönhetôen hômérséklettôl függôen 
hût vagy „fût”. Protein- és aminosav-tartalma miatt kellemesen nyug-
tatja a bôrt.  A legújabb kísérletek azt igazolják, hogy a selyem ereden-

dô tulajdonságait kombinálhatjuk a színterápia jótékony hatásaival. A 
színterápia mint természetes gyógymód már ismert. Adódott tehát az 
ötlet, hogy a két jó tulajdonságot „házasítsák” össze a szakemberek, s 
az eredmény nem maradt el.  A hernyóselyem és a színterápia elônyei 
együttesen erôsítik egymás hatását.

Mint azt az ábra is jelzi, az „arany” huzatú, hernyóselyem töltetû 
paplan használata már 10 perc után kiegyenlíti az energiaközpontok, 
azaz a csakrák méretét, intenzitását, ezzel növeli az energiaszintet, ja-
vítja a szervezet tûrôképességét.
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Egy magyar felfedezés, mely napjainkra már vi-
lágszabadalom, és az erre épülô daganatellenes 
kutatás és gyógyszerfejlesztés új megvilágításba 
helyezte legfontosabb lételemünket, a vizet. A 
csökkentett deutériumtartalmú vízzel (DDW, 
Dd-víz) folyó kutatások azt vizsgálták, hogy a ter-
mészetben megtalálható deutérium milyen szere-
pet tölt be az élô szervezetekben. A deutérium-
megvonás hatására a humán eredetû tumorral 
transzplantált egerekben részben vagy teljesen 
visszafejlôdött a daganat, a daganatellenes ha-
tás megnyilvánult spontán tumoros kutyák és 
macskák kezelése során is. A készítményt 1999-
ben daganatellenes állatgyógyszerként törzs-
könyvezték vetera-DDW-25® A.U.v. néven. 
Az elmúlt hat év tapasztalatai megerôsítették, 
hogy a készítménnyel a daganatos kisállatok 70-
80%-a sikeresen gyógyítható. 

A humán gyógyszerengedélyeztetés része-
ként lezárult, prosztatatumoron végzett, fázis 
II klinikai vizsgálat szintén igazolta a készítmény 
daganatellenes hatását. Részletesen elemeztük  több 
mint ezer Dd-vizet fogyasztó emlô- és tüdôrákos 
beteg adatait. Emlôtumoros betegek esetében 
a Dd-víz fogyasztása négyszerezte a távoli áttétes 
betegek várható, kétéves túlélési esélyét. A Dd-víz 
fogyasztását a sikeres mûtéti és konvencionális 
kezelések mellett, ill. azt követôen fogyasztó be-
tegek adatai azt mutatják, hogy a Dd-víz kiegészítô 
alkalmazása több mint 50%-kal csökkentette az öt 
éven belül visszaesô betegek arányát. Ez egyben azt 
is jelenti, hogy a Dd-vizet fogyasztó betegek körében 
több mint kétszeres volt a véglegesen gyógyultnak 
tekintett betegek aránya. 

A tüdôdaganatos betegek statisztikai ada-
tainak feldolgozása alapján a Dd-vizet fogyasztók 

várható élettartama háromszorosa volt a csak kon-
vencionális kezelésben részesült betegek várható 
élettartamának. 

Jelentôs eredményt lehet elérni, ha a dagana-
tos betegek a konvencionális kezelések mellett 
(kemoterápia, sugárterápia) kiegészítô jelleggel, ill. 
ha az elmúlt 1-5 évben kezelt és jelenleg tumor-
mentes betegek évente 2-3 hónapig fogyasztják a 
csökkentett deutériumtartalmú ivóvizet. Ez 50%-kal 
csökkentheti a visszaesô betegek számát, ami 
egyben azt is jelenti, hogy ennyivel növelhetô a vég-
legesen gyógyult betegek aránya.

Hazai és külföldi tudományos körökben mára 
már elfogadott, hogy a deutérium fontos szerepet 
tölt be az élettani folyamatok szabályozásában, a 
csökkentett deutériumtartalmú készítmények alkal-
mazásával jelentôs eredményeket lehet elérni a da-
ganatterápiában és a megelôzésben egyaránt.  

DAGANATKEZELÉs CsÖKKENTETT  
DEUTÉRIUMTARTALMÚ KÉsZÍTMÉNYEKKEL

Ingyenes tanácsadás: HYD kutató-fejlesztô kft., 1113 Budapest, Ábel J. u. 12.
tel: 06-1-365-1660, 06-1-381-0765. Web: www.hyd.hu e-mail: info@hyd.hu

GyóGyhír  Az orvos válaszol

FoGZás

A fogak áttörése jelentôs változást hoz a baba életében. A fájdalom, valamint a fogíny 
duzzanata zavarja a csecsemôt. A korábban nyugodt, kedves kisbaba valóban nagyon 
nyûgössé, síróssá válhat. Az ingerlékenység megnyilvánulhat abban, hogy bármit kö-
vetel, ahogy megkapta, már vissza is utasítja vagy eldobja. Nem szereti azt sem, ha 
megérintik. Megnyugtatni csak úgy lehet, ha felveszik és ringatják, vagy babakocsiban 
tologatják, esetleg autóztatják. Ha sikerült így elaltatni, amint beteszik az ágyába, újra 
kezdôdik a sírás. 

Gyakran megfigyelhetô, hogy a baba egyik arcfele piros, a másik sápadt. Jelent-
kezhet láz és hasmenés is a fogak kibújásakor. A fenti tünetek esetén nagyon jó hatású 
a kamillavirágból készült, Chamomilla nevû homeopátiás gyógyszer. A Chamomilla 
gyorsan csökkenti a tûrhetetlennek tûnô fájdalmat és a vele járó nyugtalanságot.

A fogzás során adódhatnak azonban egyéb problémák is, amelyeknél más ho-
meopátiás szereket érdemes használni. Egyes csecsemôknél a fogak kibújásakor a leg-
nagyobb gondot a hasmenés jelenti. Társulhat hozzá hasi fájdalom és öklendezés is. 
Reggel vagy étkezés kapcsán is jelentkezhet. Hason fekve javul az állapot. A Podophyl-
lum segít ebben az esetben.

Elôfordul, hogy afták jelennek meg a baba szájában, amelyek komoly fájdalmat 
okoznak. Emiatt a kicsi akár vissza is utasíthatja a táplálékot. A homeopátiás Borax 
hatásos az afták gyógyításában.

A Phytolacca nevû gyógyszer azoknak a piciknek való, akik mindig tartanak a szá-
jukban valamit, amit rághatnak, és ezzel akarják csökkenteni a fogzási fájdalmat.

Ha a baba sokat nyafog, sír, állandóan az anyjához bújik, és akkor érzi jobban 
magát, ha kiviszik a levegôre, a Pulsatilla nevû gyógyszer segít.

A Mercurius solubilis azoknak a csecsemôknek jó, akiknél fogzáskor nyálzás je-
lentkezik, nyelvük lepedékes. Nagyobbaknál fogbenyomatok is láthatók a nyelv szélén. 
A Mercurius solubilist igénylô babák éjjel rosszul alszanak, sokszor felébrednek, állan-
dóan szomjasak.

A fogzás tehát a kisbaba nagy problémája lehet. Homeopátiás szerekkel azonban 
könnyebben átvészelheti ezt a nehéz idôszakot.

„ Egyes csecsemôknél a fogak kibújásakor a legnagyobb gondot a 
hasmenés jelenti. Társulhat hozzá hasi fájdalom és öklendezés is.”

Vá
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Ké

rd
és Tisztelt Gyógyhír Magazin! Hat hónapos kislányomnak jön a foga, és olyan nyûgös, hogy alig 

bírok vele. Mit tegyek? (D. É., 28 éves)

*
tisztelt Olvasó! amennyiben Önnek is van kérdése,  

juttassa el azt szerkesztôségünkbe, hogy szakértôink megválaszolhassák.  
elérhetôségeink: 1139 Budapest, Üteg u. 49. e-mail: gyogyhir@gyogyhir.hu.  

kérjük, a borítékra vagy az e-mail tárgysorába írják a következôt: Az orvos válaszol

Dr. Pozsonyi Györgyi  
gyermekorvos, 
fitoterapeuta
06-30-3083451
pozsonyi.gyorgyi@
freemail.hu
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olcsóbban és hamarabb
Nem új keletû szolgáltatásforma az egynapos sebészet, melynek 
lényege, hogy a beteg nem tölt többet 24 óránál a gyógyító intéz-
ményben. Egy brit gyermeksebész ilyen módon már a múlt század 
elején több mint hétezer mûtétet végzett sikerrel, és utána ottho-
nukban gyógyította pácienseit.

A 
rohamosan fejlôdô orvosi technikának, 
az egyre korszerûbb gyógyszereknek 
köszönhetôen ma már az Egyesült Ál-
lamokban és Nyugat-Európában is a 

beavatkozások túlnyomó többségét egynapos 
sebészeti klinikákon végzik. Oka, hogy az ilyen 
beavatkozások sokkal kevesebbe kerülnek, a be-
tegek pedig otthonukban hamarabb gyógyulnak. 
Ráadásul mind a betegnek, mind az egészségbiz-
tosítónak sokkal olcsóbb, mint a többnapos kór-
házi bennfekvés.  Magyarországon az ezredfordu-
ló táján jelentek meg az elsô egynapos sebészetek. 
Ma már a társadalombiztosítás által finanszírozott 
rendelôk is mûködnek, ám elterjedtségük még ko-
rántsem megfelelô. Az itthon végzett egynapos 
mûtétek aránya alig éri el a 2-3 százalékot. 

Elenyészô a szövôdmények száma
Az államilag támogatott szolgáltatók pályázat 
útján, egy modellkísérlet részeseiként kapták 
meg rövid lejáratú mûködési engedélyüket. 
2005 nyarán kedvezôen változott az egynapos 
sebészet állami finanszírozása, elkészült az a lis-
ta, amely felsorolja az ilyen szolgáltatás keretei 
között elvégezhetô csaknem háromszáz mûtét-
fajtát. Ezek köre folyamatosan bôvül, így egyre 
többféle operációt végezhetnek az egynapos 
ellátásban. 

Dr. Kovács Attila, az EuropMed egészség-
ügyi centrum igazgatója elmondta, hogy másfél 
év alatt több mint háromezer sikeres beavat-
kozást végeztek az egynapos sebészeti rész-
legükben, és ezek közül mindössze kettô volt 

Idôrôl idôre kiderül egy-egy 
„biztosnak” hitt tudományos 
állításról, tételrôl, hogy nem 
igaz, nem úgy igaz, az ellenke-
zôje igaz.

E
mlékezzünk csak a cukorbetegség–szénhid-
rátbevitel problémájára, az állati zsiradék vagy 
növényi zsiradék, a tojás – nem tojás, a nyers 
zöldség – párolt zöldség dilemmájára, és még 

sorolhatnánk.
Most ismét egy ilyen tévhitet kell eloszlatnunk. 

A székrekedéssel kapcsolatban szinte mindenki kívül-
rôl fújja: rostszegény étkezés, kevés folyadék, esetleg 
hormonzavar áll a hátterében. Egy nemrégiben készí-
tett független nemzetközi tanulmány megcáfolta e 
korábbi nézeteket. Négy nemzetközi hírû gasztroen-
terológus szakember végzett felmérést. Ennek alapján 
kiderült, a rostszegény étrend nem okoz feltétlenül 
székrekedést, másrészt pedig, hogy a rostok fokozott 
bevitele mindössze az esetek húsz százalékában jelent 

tudni, hogy az ilyen típusú készítményt tejjel vagy sav-
közömbösítôt tartalmazó szerrel nem szabad bevenni, 
mert akkor idô elôtt feloldódnak a speciális védôbe-
vonatok. 

Amikor hashajtóhoz folyamodunk, az itt leírt 
szempontokat messzemenôen figyelembe kell venni 
ahhoz, hogy elérjük a kívánt eredményt, és a szék-
rekedés ne keserítse meg napi életritmusunkat, ne 
befolyásolja aktív életmódunkat.

E problémakörrôl és a megoldást segítô, vény 
nélkül kapható, világszerte értékesített hashajtóról 
tartott sajtótájékoztatót nemrégiben a Boehringer In-
gelheim Pharma, amely a világ 20 legnagyobb gyógy-
szergyártója közé tartozik. A németországi központú 
vállalat 45 országban összesen 34 000 munkatársat 
foglalkoztat. A cég 2005-ös árbevétele megközelítô-
leg 9,5 milliárd euró, a vállalat ennek az összegnek 18 
százalékát fordítja kutatásra. A vállalat vényköteles és 
vény nélkül kapható gyógyszerek kutatásával, fejlesz-
tésével, gyártásával és forgalmazásával foglalkozik, 
valamint kiterjedt kutatási tevékenységet folytat világ-
szerte, többek között hazánkban is.

segítséget. A szerzôk azt is megállapították, hogy sok, 
súlyos székrekedésben szenvedô betegnél a rostbevitel 
nem hogy segít, hanem egyenesen ront a helyzeten, 
és még súlyosabbá teszi a tüneteket. A folyadékbevi-
tel alacsony aránya egyedül a kóros mértékû folyadék-
hiány esetében okozhat problémát, egyébként nincs 
jelentôs hatással a székrekedésre. Ugyanakkor a ku-
tatás megállapította, hogy a mozgásszegény életmód 
valóban hajlamosít a székrekedés kialakulására. A hor-
monzavarral „zavarban vagyunk”, mert tény, hogy a 
nôk körében gyakrabban fordul elô ez a probléma, 
és a menstruációs ciklus alatt is változik a béltartalom 
mozgásának sebessége. Ez tehát nem teljesen tévhit, 
mindenesetre saját magunk viszonylag keveset tehe-
tünk a folyamat megváltoztatására.

Ma már létezik olyan vény nélkül kapható 
gyógyszer, amelynek segítségével a panaszok hosz-
szú távon, mellékhatások nélkül megszüntethetôk. A 
betegeknek fontos, hogy a gyógyszer védôbevonata 
ellenálljon a gyomorsav és a vékonybélnedv hatásá-
nak, és a hatóanyag javarészt a vastagbélben, vagy-
is a szándékolt hatás helyén szabaduljon fel. Fontos 

Hitek és tévhitek  
a székrekedéssel kapcsolatban
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szövôdményes eset. E figyelemre méltó és a tra-
dicionális kórházi sebészetnél nagyságrendekkel 
jobb eredményt annak köszönhetik, hogy alapo-
san megvizsgálják és szigorúan szûrik a mûtétre 
váró betegeket. Az operáció elôtt a tradicionális 
laborvizsgálatokon kívül mindannyiukat meg-
vizsgálják az aneszteziológiai ambulancián is. 
Ott kiszûrik a kezeletlen magas vérnyomásban, 
rejtett cukorbetegségben vagy vérzékenységben 
szenvedôket. Nekik tradicionális kórházi ellátás-
ra van szükségük. 

Alapfeltétel az otthoni felügyelet
Az egynapos beavatkozás alapfeltétele, hogy 
probléma esetén a frissen mûtött lakása sze-
mélygépkocsival vagy mentôvel elérhetô legyen. 
Továbbá legyen telefonja, hogy szükség esetén 
bármikor kapcsolatba léphessen kezelôorvo-
sával. Szükség van arra is, hogy az operációra 
jelentkezô beteg kísérôvel érkezzen és távoz-
zon az intézménybôl, illetve otthon megfelelô 
felügyelet álljon a rendelkezésére. A mûtéten 
átesett betegeknek az orvosok azt tanácsolják, 
hogy az operációt követô napon már sétáljanak 
a lakásukban, két-három nap elteltével pedig a 
szabad levegôre is kimehetnek, ám kerülniük 
kell a zsúfolt helyiségeket, a tömegközlekedési 

eszközöket. Egy hét elteltével pedig munkába 
állhatnak még akkor is, ha munkahelyükön fizi-
kai tevékenységet végeznek. Az elsô napokban 
persze ajánlatos a kíméletes munkavégzés, a pá-
ciensnek nem érdemes túlhajtania magát. Sem a 
munkában, sem a sportolásban. 

Aranyértôl a hályogig
Az egészségügyi reform a kórházi ágyszámok 
országos csökkentésével elônyt ad az ambuláns 
szakrendeléseknek és az egynapos sebészetnek. 
Horváth Ágnes, a szaktárca  államtitkára sze-
rint éppen ezért a jövôben a jelenleginél sokkal 
több feladatot kapnak majd az egynapos sebé-
szetek és a nappali kórházak. Az egészségbiz-
tosító által finanszírozott intézményekben ma 
már számtalan egynapos beavatkozást végez-
nek az aranyérmûtéttôl, a szürkehályog levéte-
létôl kezdve egészen az egyszerûbb nôgyógyá-
szati beavatkozásokig. Számos magánklinika 
is végez egynapos mûtéteket. A többségük 
különbözô szépészeti plasztikai beavatkozá-
sokra specializálódott, illetve lézeres látásjavító 
szemmûtétekre, valamint kriosebészetre. Ez 
utóbbi lényege, hogy fagyasztásos módszerrel 
távolítják el a különbözô kinövéseket, korrigál-
ják a deformitásokat.  

✽statisztika
az egynapos ellátásban végrehajtott mûté-
tek aránya egyes nyugati országokban:
anglia  74%
Hollandia  70% 
kanada 84%
Németország 60%
Norvégia  68%
Usa 75%
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hajának minôségén is jelentôs javulást vettem 
észre: erôsebb, dúsabb és egészségesebb lett. Ki-
derült, hogy ugyanazt a módszert alkalmazták: 
amellett, hogy figyelmet fordítottak a külsô haj-
ápolásra, elkezdték szedni a Biovanne szépségvita-
mint. A Biovanne-t szedô vendégeim beszámoltak 
arról, hogy 1-2 hónappal a kúra elkezdése után 
úgy érezték, mintha hajszálaik feltöltôdtek volna 
erôvel, energiával. Volt, aki arra figyelt fel, hogy 
végre jól kezelhetôvé vált a haja. Amikor utána-
néztem a készítmény összetételének, örömmel lát-
tam, hogy azok a vitaminok és tápanyagok vannak 
benne, amelyek a legfontosabbak a hajhagyma és 
a hajszál szempontjából.

A legutóbbi cikk megjelenése után számos 
levelet kaptam olvasóinktól, akik beszámoltak sa-
ját pozitív tapasztalataikról. Ezúton is köszönöm 
a kedves leveleket, és örülök, hogy segíthettem 

Legutóbbi írásomban egy olyan módszerrôl írtam, melytôl több vendégem ha-
jának minôsége feltûnôen javult: dúsabbá, erôsebbé és egészségesebbé vált. 
Azóta számos olvasói levelet kaptam pozitív visszajelzésekkel és kérdésekkel. 
Gyulai Anikó mesterfodrász írása.

Korábbi írásaimban azzal foglalkoztam, 
hogy miként lehet a hajat szebbé, erôseb-
bé, egészségesebbé tenni, és megszaba-

dulni az olyan problémáktól, mint pl. a hajhullás, a 
haj töredezése, a hajszál elvékonyodása. Sokan a 
különféle samponokban keresik a megoldást, pe-
dig sokkal fontosabb a hajszálak belsô táplálása, 
mint a külsô ápolás. Ezt úgy lehet elképzelni, mint 
egy rózsabokrot, amely még a leggondosabb kül-
sô ápolás mellett (metszés, permetezés stb.) sem 
hoz szép virágokat, ha nem kap kellô mennyisé-
gû vizet és tápanyagokat a gyökerén keresztül. 
Hasonlóképpen, a hajszálak valódi minôségét is 
csak belülrôl, bizonyos vitaminok és tápanyagok 
segítségével, a hajhagymák táplálásával tudjuk ja-
vítani. 

Akkor tapasztaltam, hogy ez mennyire igaz, 
amikor kb. két éve egymás után több vendégem 

abban, hogy szebbé és egészségesebbé váljon a 
hajuk. Sok kérdés érkezett a hajápolással kapcso-
latban: többen arról érdeklôdtek, hogyan hatnak a 
tápanyagok a haj egészségére. Fontos tudni, hogy 
a hajnövekedés nagyon érzékeny folyamat, mely a 
hajgyökerekbôl indul. Itt dôl el hajszálaink „sorsa”. 
Ha nincs meg minden táplálék, amire a hajgyökér-
nek szüksége van, akkor az új hajszálak károsod-
hatnak, pl. elvékonyodnak, törékennyé, fakóvá 
válnak, és a legrosszabb esetben kihullanak. A haj 
akkor egészséges, ha a hajhagymákat tápanyag-
ban gazdag vér táplálja. Ilyen tápanyag pl. az A- és 
E-vitamin, a B-vitaminok és a szerves vas, mely az 
élesztôben található nagy mennyiségben. A jó mi-
nôségû haj alapja, hogy e hatóanyagok megfelelô 
mennyiségben kerüljenek a szervezetbe.

Hatásos hajerôsítô módszer 2.

Gyulai anikó – mesterfodrász
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Kitartó társ:
a krónikus fájdalom

A fájdalom nagyon fontos jelzés, arra fi-
gyelmeztet, hogy testünk épségét vala-
mi fenyegeti. Külsô sérülés, csonttörés, 
égés, gyulladás vagy a belsô szervekbôl 
érkezô görcsös, kínzó érzés egyaránt 
arra ösztökéli az embert, hogy orvoshoz 
forduljon, aki megkeresi, és ha lehet, 
megszünteti a baj forrását.

H
a kezünk a forró tûzhelyhez ér, azonnal elránt-
juk, mielôtt komolyabb baleset történne. Az ilyen 
gyors, reflexes cselekvéssel megszüntethetô ve-
szélynél az átélt kín gyorsan halványuló emlék 

marad. Más esetben hosszan fennálló, jobb és rosszabb idô-
szakokkal járó, krónikus fájdalom teszi próbára az embert. 

Magányos küzdelem?
A krónikus fájdalom zárkózottá, nem ritkán társaságkerülô-
vé, depresszióssá teszi a beteget. 

– A fájdalom személyes ügy, de a beteg nincs magányos 
szenvedésre ítélve, még az olyan hosszan tartó, gyulladással 
járó mozgásszervi betegség esetén sem, mint a reumatoid 
artritisz (ízületi gyulladás) – állítja dr. Cseuz Regina, a Revita 
Reumatológiai Rendelô szakorvosa. – A fájdalom személyes 

ügy, mert minden ember másképp éli meg. Csillapításában fontos szerepe 
van az orvosi segítségnek, a gyógyszeres, a mozgás- és fizioterápiának. 
Emellett érdemes megtanítani a beteget arra is, önmaga hogyan irányít-
hatja ezt a kényszerû „együttélést”. Humorral, optimizmussal és hasznos 
tanácsokkal felfegyverkezve sikeresebben veheti fel a küzdelmet a fájda-
lom ellen. 

Egy tál lencse
A fájdalomcsillapítás mechanikus módszere az érintett izomcsoport, ízü-
let hûtése vagy melegítése. Alkalmazása elôtt érdemes az orvos, illetve a 
gyógytornász tanácsát kérni.

– Amikor gyulladt az ízület, a hideg enyhülést hozhat. A kéz kisízü-
leteinek kezelésére jól használható a lencse – tanácsolja a reumatológus. 
– Elôbb mélyhûtôben alaposan lehûtjük a lencsét, majd egy tálba töltjük, és 
a hideg szemek között mozgatjuk a kezünket öt-hat percig. Ha nem gyul-
ladtak az ízületek, a meleg oldhatja a merevséget, lazíthatja az izmok gör-
csösségét. Ekkor mikrohullámú sütôben felmelegítjük a lencsét, és ebben 
a közegben mozgatjuk a kezet öt-hat percig. Nagyobb ízületet – például 
nyakat, vállat, térdet, bokát – forró vízbe mártott és jól kifacsart törül-
közôvel melegíthetünk. Hûtéshez a nedves törülközôt kis idôre tegyük a 
mélyhûtôbe, vagy alkalmazzuk a patikában kapható hûtôgélt.

Képzett beteg
Mindenki megrendül, amikor az orvos közli vele a diagnózist, és megtudja, 
hogy ma még nem gyógyítható, de jól karbantartható betegségben szenved. 

– Napjainkban azt tapasztaljuk, hogy rohamosan nô annak a terá-
piának a tekintélye, amelyet betegképzésnek nevezünk – mondja dr. 
Cseuz Regina. – Hathetes kurzusokat szervezünk, ahol a páciensek ren-
geteg információt kaphatnak a betegségükrôl, amely az életminôségüket 
javíthatja. Ezeken az alkalmakon az érintettek megoszthatják egymással 
tapasztalataikat. A jól informált beteg jobban együttmûködik orvosával, 
fegyelmezettebben követi a tanácsokat, és hatékonyabban felveheti a küz-
delmet a fájdalom ellen. 

egyszerû mérôeszköz
a fájdalom nem mérhetô, de azt meg tudjuk ítélni, hogy enyhül 
vagy erôsödik. ezért vált be a gyakorlatban a visual analóg ská-
la (vas). az orvos arra kéri betegét, hogy az eszköz segítségével 
jelölje meg, mekkora fájdalmat érez. a tízfokú skála „0” pontja 
azt jelenti: „egyáltalán nem fáj”, míg a 10-es érték a tûrhetetlen 
szenvedést. a skálán jól követhetô, mennyire hatásos a fájdalom-
csillapítás alkalmazott módja.
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GyóGyhír  A gyógyszerész válaszol

A
reggeli, mozgással összefüggô fájdalmat 
általában az ízületek reumatikus meg-
betegedései okozzák. A reumatikus pa-
naszok többnyire a kor elôrehaladtával 

jelentkeznek, ritkábban fordulnak elô fiatalkorban. 
A fájdalmat általában gyulladás okozza. A szervezet-
ben gyulladás akkor alakul ki, amikor a szervezetünk 
küzd valamilyen betegség ellen. Rosszabb a helyzet, 
ha szervezetünk saját maga ellen kezd el küzdeni, ezt 
az állapotot autoimmun megbetegedésnek nevezzük. 
A reumatikus megbetegedések egy része autoimmun 
eredetû. A gyulladást okozhatja az ízületek felszínét bo-
rító porcszövet sérülése, elvékonyodása. A folyamatot 
természetes eredetû porcerôsítô készítményekkel lehet 
megakadályozni, illetve megállítani vagy lassítani. 

Az ízületi folyadék felszaporodása, a folyadék 
összetételének megváltozása, az ízületbe kerülô víru-
sok, baktériumok is okozhatnak gyulladást. A keze-
lést ilyenkor hármas hatású, úgynevezett non-szteroid 
gyulladáscsökkentôk bevitele jelenti. A hármas hatás: 
gyulladás-, fájdalom- és lázcsillapító hatás. A különbö-

zô hatóanyagok közül ilyen esetben azokat választjuk 
és ajánljuk, melynek erôsebb a gyulladás- és fájdalom-
csillapító hatása, kevésbé kifejezett a lázcsillapító hatás. 
Reumatikus megbetegedések esetén nem ritka a láz 
kialakulása sem. 

Figyelembe kell venni, hogy a készítmények szá-
jon át alkalmazva gyomor- és bélnyálkahártya-károsító 
hatásúak lehetnek. Ha panaszok lépnek fel, szükséges 
lehet gyomorvédô készítmény alkalmazása. Ameny-
nyiben a tüneteket nem sikerül megszüntetni vagy 
csökkenteni, úgy erôsebb hatású, veszélyesebb mellék-
hatásokkal rendelkezô szerek kerülnek sorra, szigorúan 
orvosi felügyelet mellett. 

A fájó ízületek kiváló gyógymódja a pihentetés, ez 
azonban az ízületek mozgásának kiesését vonja maga 
után. Ezért gyakorta alkalmazott gyógymód a gyógy-
torna. A mozgás, különösen fájó ízületekkel könnyebb 
vízben, ezért a melegvizes fürdôk, termálvizek jó hatá-
súak a legtöbb mozgásszervi megbetegedésben. 

Dr. Sánta Zsuzsanna
06-20-9558-507

Reuma Olvasónk kérdése: reggelenként erôs 

hát- és derékfájdalmam van.   

Mi okozhatja, és mit tehetnék ellene?
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A kellemetlen száj- és testszag sokak számá-
ra jelent komoly problémát. Az érintettek 
gyakran kirekesztve, magányosan élik éle-

tüket, pedig gyakran kis odafigyeléssel enyhíthet-
nék vagy akár meg is szüntethetnék a mindennap-
jaikat megkeserítô szagokat. 

Talán nincs is zavarba ejtôbb, mint társaság-
ban az erôs izzadságszag vagy kellemetlen szagú 
lehelet miatt kialakult kínos szituáció. Van, aki éle-
te során csupán egyszer-kétszer kerül ilyen hely-
zetbe, azonban van, akit a szagok okozta kényel-
metlenségek egy életen át végigkísérnek. 

Mi okozza a kellemetlen száj- és testszagot?
A száj- és testszagok kialakulásában a nem megfe-
lelô higiénia mellett szerepet játszhatnak a száj és 
garat gyulladásai, a stressz, valamint az anyagcse-
reproblémák. A kiegyensúlyozatlan táplálkozás, a 
böjt, valamint a drasztikus fogyókúra ugyancsak 
szagproblémákhoz vezethet. A diéta által okozott 
kellemetlen szájszagot a megváltozott anyagcsere 
okozza. Ha a szervezet nem kap elegendô szén-
hidrátot, zavar keletkezik a zsíranyagcserében is. 

Hatékonyan a száj- és testszag ellen!
A szervezet ilyenkor ketontesteket termel, és ezt 
lélegezzük ki, mint rossz szagú acetont. 

Bizonyos élelmiszerek, mint a tojás, a hal, az 
erôs sajt, a hagyma, a spárga, az erôs fûszerek, 
a sült zsírok és húsok fokozottan szagképzôk, és 
nagyban hozzájárulnak az erôs testszag és a kel-
lemetlen lehelet kialakulásához. Ilyen esetben az 
életmód kisebb változásai már jelentôs javulást 
eredményezhetnek. A táp- és ízanyagok lebon-
tása elsô lépésben enzimek által történik a gyo-
mor-bél traktusban. Az enzimaktivitás és ezáltal 
a tápanyagok lebontásának folyamata egyedileg 
változó, mely sokszor az egészségi állapottal is 
összefüggésben van. Esetenként a test bizonyos 
anyagokat lassan dolgoz fel, mivel meghatározott 
fehérjebontó enzimek aktivitása csökken. Ekkor 
a tápanyagok tökéletlen lebontása kéntartalmú 
anyagok felszabadulásához, ezáltal szagképzô-
déshez vezet.

Hogyan védekezzünk a kellemetlen szagok ellen?
Amennyiben a kellemetlen szagok oka nem egész-
ségügyi eredetû, a  száj- és testszag csökkentésé-

nek legjobb módja a kiegyensúlyozott táplálkozás. 
Ajánlott a változatos, hús- és zsiradékszegény éte-
lek fogyasztása, mely gazdag zöldségekben, rost-
anyagokban és folyadékokban. Abban az esetben, 
ha mégsem szeretnénk lemondani az ínyencfala-
tokról, de el akarjuk kerülni a kellemetlen száj- és 
testszagot, választhatjuk a Stozzon drazsét az üde 
lehelet biztosítására, valamint a kellemetlen test-
szagok kialakulásának meggátlására.

Hogyan hat a stozzon drazsé?
A Stozzon drazsé zöld levélbôl nyert klorofillt 
tartalmaz. A klorofill befolyásolja a fehérjebontó 
enzimek aktivitását, és dezodoráló hatásával gá-
tolja a kellemetlen szagok képzôdését. A Stozzon 
klorofill-réz komplex nátriumsóját tartalmazó ét-
rend-kiegészítô drazsé nem csupán elfedi a sza-
gokat, hanem belülrôl, a gyomor-bél traktusban, 
a szájban, a garatban és az anyagcserében fejti ki 
szagközömbösítô hatását. A termék növényi ere-
detû, a gyomor és bélrendszer vagy más szervek 
terhelése nélkül, akár hosszabb idôn át szedhetô,  
cukorbetegek is fogyaszthatják.

GyóGyhír  BIovILáG
Írta: L. I. 

A 
budapesti Yamamoto Intézet igazgatója, dr. Hegyi Gabriella 
szerint a télen felhalmozódott méreg- és salakanyagoktól men-
tesítô kúráknál egyénre szabottan kell mérlegelni, kinél alkal-
mazhatók és kinél ellenjavalltak azok. Egy 1997 óta érvényben 

lévô jogszabály elôírja, hogy ilyen jellegû kúrát kizárólag orvos végezhet. A 
szigorú szabályozásra azért volt szükség, mert a nem megfelelôen végre-
hajtott méregtelenítés súlyos egészségkárosodást okozhat, az alultáplált-
ságtól a hiánytüneteken át egészen a daganatos betegek állapotromlásáig. 
A rosszindulatú daganatos betegnél bizonyos esetekben ez akár orvosi 
mûhibaként is megnyilvánulhat. Mivel ezek a kúrák általában nemcsak 
méregtelenítenek, hanem testsúlycsökkenéssel is járnak, tilos alkalmazni 
tizennégy éven aluli, növésben lévô gyermekeknél és a terhes anyáknál is. 

Csak orvosi felügyelettel!
A kúra alatt az orvos folyamatosan kontrollálja páciense vitamin- és fo-
lyadékfogyasztását, mivel ezek hiánya fokozott kockázatot jelent. Azok 

a sajtóban, interneten ezernyi „csoda-
szerrôl” olvashatunk, amelyek hatá-
sa tudományosan nem bizonyított, ám 
ajánlóik esküsznek rá. van, aki a juharfa-
szirupot, mások a chilipaprikát, a léböjt-
kúrát vagy különféle trópusi növények 

kivonatait tartja ideális méregtelenítô, 
fogyasztó szernek. a fogyásért némelyek 
sajnos a legvadabb recepteket is kipró-
bálják, mégpedig otthon,  orvosi felügye-
let nélkül. az ilyen jellegû (szomszédtól, 
barátnôtôl kapott) receptek szélsôséges 

hatásának példái a mostanában bulvár-
hírként megjelenô elrettentô halálese-
tek. Dél-amerikai modellek csupán gyü-
mölcsön, ásványvízen éltek hónapokon 
át azért, hogy alakjuk még karcsúbb, 
légiesebb legyen. 

Halálos szépségkúra

Használhat is, árthat is a méregtelenítés
Tavasszal a hölgyek többsége szeretne megszépülni, megújulni, 
és mindenekelôtt fogyni pár kilót. Sokan a divatos méreg-
telenítô kúráktól várják a sikert, ám érdemes ezekkel csínján 
bánni, mert helytelenül alkalmazva többet árthatnak, mint 
amennyi a hasznuk.

a páciensek, akiknél nem áll fenn 
ellenjavallat, orvosi felügyelettel, 
a szakmailag elfogadható idô-
korlátok között alávethetik magu-
kat ilyen kúrának, ha elhízottként 
testsúlycsökkenést szeretnének el-
érni, vagy megszüntetni a renyhe 
emésztést, a puffadtságérzetet, a 
székrekedést. Mivel a tavaszi mé-
regtelenítô kúrák tehermentesítik 
a tápcsatornát, a felsorolt esetek-
ben eredményesek lehetnek. Az 
viszont tévhit, hogy a kúra a má-
jat megtisztítja a mérgektôl, szak-
mailag inkább a tehermentesítés 
megfogalmazás a helytálló.  
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Gerincsérv mûtét nélküli megoldása
Mozgásszegény életmódunkkal megnôtt 
azoknak a száma, akik a szinte népbeteg-
séggé vált akut vagy krónikus gerincbeteg-
ségben szenvednek.
A gerincpanaszok leggyakrabban az izmok, 
szalagok, a csigolyák közti kisízületek, a 
csontok túlterhelésébôl, a csigolyák közötti 
porckorongok kopásából, sérüléseibôl, a csi-
golyák és az ezeket összekötô szalagok gyul-
ladásából, csontritkulásból stb. adódnak.
Sûrûn elôforduló gerincbetegség, kortól, nem-
tôl függetlenül a GERINCSÉRV:
       A gerincoszlop csigolyáit elválasztó porc-
korongoknak igen fontos szerepük van a ge-
rinc tehermentesítésében. A porckorongok 
mindegyike egy erôsebb külsô és egy puhább 
belsô részbôl áll. A puha rész biztosítja a ge-
rinc rugalmasságát és teherbíróképességét. 
Ha a porckorongok megsérülnek, a puhább 
belsô rész kitüremkedhet, elôreboltosulhat, 
vagy áttörhet a külsô rétegen, és kialakul a 
porckorongsérv.

Jellegzetes tünetei: végtagokba sugárzó fáj-
dalom, zsibbadás, izomgyengeség, érzék-
vesztés, reflexeltérés stb.
A terápia középpontjában az ún. konzerva-
tív kezelések állnak, mint pl. a gyógytorna, 
idegmobilizációs technikák. A különbözô fi-
zikoterápiás kezelések a fájdalom csökkenté-
se érdekében a terápia részét képezhetik. A 
mûtéti megoldásra általában akkor kerül sor, 
amikor a konzervatív kezelés nem jár ered-
ménnyel, és az idegsebész ezt elkerülhetet-
lennek tartja. 
A Súlypont Ízületklinikán egyénre szabott, 
speciális gyógytorna-kezelést alkalmazunk, 
ami nem a felszínes tüneteket enyhíti, hanem 
a fájdalom okát szünteti meg. Tartósan!
A program alatt egymásra épülô, a fokoza-
tosság elvének megfelelô tornagyakorlato-
kat állítunk össze, amiket a gyógytornászok 
betanítanak a pácienseknek. A feladatokat a 
pontos útmutatás alapján otthon mindennap 
kell végezni. Három-négy hetente felmérjük 

az elôrehaladást, és ez alapján készítünk új 
gyakorlatsort. Egyéni állapottól függ, hogy 
hány kezelésre van szükség. 

vEGYE IGÉNYBE DÍJMENTEs 
áLLAPoTFELMÉRÉsÜNKET! 

súlypont Ízületklinika
1027 Frankel Leó u. 9. 

A ���-0���-os telefonszámon 
 lehet  idôpontot kérni.

Pet/Ct – Csúcstechnológia a rákdiagnosztikában

M
anapság, amikor évente mintegy hatvanezer új rákos elváltozást diagnosztizálnak, 
gyakran bele se gondolunk, hogy ezek mögött a számok mögött emberi sorsok, tragé-
diák vagy csodával határos gyógyulások állnak. 
Ôk rokonaink, barátaink, ismerôseink. Ebbôl a hatvanezerbôl egy eset, ami tragédiával 

végzôdhetett volna, ha a beteg nem dönt úgy, hogy megvizsgáltatja magát  PET/CT-vel: 
P. Miklósnál rosszindulatú nyirokdaganatot diagnosztizáltak, és a beteget kemoterápiás keze-

lés alá vonták. A kezelések utáni állapotfelmérés, ami CT géppel készült, kóros mérethatár fölötti 
nyirokcsomókat mutatott ki, ezért újabb kemoterápiát kapott volna, Miklós azonban – egyszer már 
végigkínlódva a terápia gyötrelmeit – úgy döntött, hogy elôbb megvizsgáltatja magát egy PET/CT 
központban. Az egész testre kiterjedô PET/CT vizsgálat minden más képalkotó eljárásnál koráb-
ban képes felismerni a már néhány milliméteres rosszindulatú elváltozást is. A PET/CT vizsgálat 
egyértelmûen kimutatta, hogy nincs rosszindulatú elváltozás, ezzel Miklós elkerülhette egy újabb 
kemoterápia viszontagságait és esetleges utóhatásait. Itt nemcsak a hajhullás és egyéb, közvetlenül 
látható hatásokra kell gondolni – kemoterápiás kezelések nyomán ugyanis nô egy újabb daganat 
kifejlôdésének rizikója.

A korpásodás nem csak
 esztétikai gond

A korpásodást számos tévhittel ellen-
tétben nem a fejbôr szárazsága vagy 
megfázása, esetleg a túl gyakori haj-

mosás, illetôleg a nem megfelelô tisztálkodás 
okozza. Kutatók bebizonyították, hogy a va-
lódi ok általában a minden ember fejbôrén 
megtalálható gomba. A korpásodás igen gya-
kori probléma, a magyar lakosság csaknem 
30%-ának okoz visszatérô problémát. 

A korpásodásért tehát általában a fej-
bôrön élô gombák valamelyikének túlzott 
elszaporodása a felelôs. Irritáló hatására 
ugyanis a bôr hámsejtjei gyorsabban halnak 
el és válnak le korpa formájában. A jelenség 
bôrtípustól függetlenül elôfordul: száraz és 
zsíros bôrûeket egyaránt érinthet. A „bûnös” 
gombaféle elszaporodását külsô és belsô ha-
tások egyaránt kiválthatják. Külsô és belsô 
tényezôk, mint például a hormonális változá-
sok, a stressz, a legyengült immunrendszer, 
a hirtelen klímaváltozás, az étkezési szoká-
sok drasztikus megváltoztatása éppúgy fele-
lôs lehet a korpásodásért, mint az izzadás, a 
helytelen öltözködés vagy a genetikai okok. 
Jellemzôen kamaszok küzdenek ezzel a prob-
lémával, gyakran elôfordul azonban a változó 
korban is. 

A korpásodás megfelelô készítmények-
kel megszüntethetô. Fontos azonban a bôr-
típusnak megfelelô szer használata. A kor-
pásodás elleni készítmények hatóanyagai 
különféle csoportokba oszthatók, és egyálta-
lán nem mindegy, hogy melyiket használjuk. 
A leggyakrabban a Pityrosporum ovale gom-
ba elszaporodása okozza a kellemetlen tüne-
teket, ami ellen az antimikrobiális szerek al-
kalmazása hatékony. A gomba csíraszámát a 
ketokonazol antimikrobiális hatóanyagú szer 
csökkenti, ami a hajmosáskor leöblítôdik, 
így a két hajmosás közötti idôben nem hat a 
szervezetre, vagyis nem szívódik fel a bôrön 
át, és még hosszan tartó kezelés során sem 
kerül be a véráramba. Ugyanakkor jelentô-
sen és látványosan csökkenti a bôrhámlást, 
a viszketést. Mint ismeretes, a viszketô fej-
bôrt nem szabad vakarni, mert az fokozza a 
sejtleválást, sôt sérülések is keletkezhetnek. 
Nem tesz jót a túl erôs hajszárítás sem. A 
napfény viszont jótékony hatású. A fejbôrre 
is igaz, hogy a vitamindús, zsírszegény ét-
kezés, illetve a megfelelô napi folyadékbe-
vitel – átlagosan 2 liter – segít egyensúlyban 
tartani a szervezetet, és ezzel megelôzni a 
korpásodást. 

Pozitron-Diagnosztika Kft. - PET/CT Központ 

1117 Budapest, Hunyadi J. út 9. 

Telefon: ��-1-505-����; Fax: ��-1-505-���9; 

www.pet.hu 
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ELHÍZás 
„Érzelmi stressz esetén számos hormon kiválasztása fokozódik, 
és ezek felborítják a metabolikus szabályozást.”

Vá
las

z
Ké

rd
és Tisztelt Szerkesztôség! Nejemmel mindketten túlsúllyal küszködünk. Az évek során számos fo-

gyókúrát próbáltunk ki, sajnos eredménytelenül. Szeretnénk többet megtudni az elhízás lelki 
okairól. E. Péter (48)

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

tisztelt Olvasó! amennyiben Önnek is van kérdése, 
juttassa el azt szerkesztôségünkbe,  

hogy szakértôink megválaszolhassák.  
elérhetôségeink: 1139 Budapest, Üteg u. 49. e-mail: 

gyogyhir@gyogyhir.hu.  
kérjük, a borítékra vagy az e-mail tárgysorába írják a következôt: 

Az orvos válaszol

*

Az iskolázottság szintje és a jövedelem befolyásolja az ételválasztást és az étkezési szokásokat, 
és ezeken keresztül az elhízás kialakulását is. A pszichogén étkezési zavarok közé tartozik az 
anorexia nervosa, a bulimia nervosa és a túlevéses zavar (binge eating), ezek többségében nô-
ket érintenek. Ugyanakkor depresszióban és stressz hatására is felléphet túlzott ételfogyasztás 
és elhízás. 

Az evésnek-ivásnak jelentôs szorongáscsökkentô hatása van. Pszichés szorongáskor romlik 
az alvás minôsége, az éjszakai nassolás is növeli a testsúlyt. Megváltozhat az ízérzés az édessé-
gek irányába. Az édességek, a csokoládé szerotonintartalmuk miatt hangulatjavító hatásúak is. 
Érzelmi stressz esetén számos hormon kiválasztása fokozódik, és ezek felborítják a metabolikus 
szabályozást. Fokozódik a hipofízishormonok, katekolaminok és kortikoszteroidok termelése, és 
gátlódik az inzulin kiáramlása. Ilyenkor magas vércukorszint alakul ki. A metabolikus szabályozás 
szempontjából minden étkezési zavar káros, de különösen igaz ez a túlevéses zavarokra. A pszi-
chés összetevôk hatására kialakult elhízás csak fogyókúrával tartósan nem javítható, kiegészítô 
pszichoterápiás kezelés szükséges.

Álláshirdetés
a Medicina Patika (tesCO – Budaörs)  

gyógyszerészeket keres. (Lehet rezidens is.)
kiemelt bérezést és egyéb juttatásokat biztosítunk!

a jelentkezéseket az info@medicinapatika.hu  
e-mail címre vagy a 06-20-20-30-334-es telefon-

számra várjuk.

GyóGyhír  PR
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A 
rákellenes küzde-
lem három leg-
fontosabb esz-
köze a sebészeti 

beavatkozás a tumorsejtek 
eltávolítása érdekében, va-
lamint a kemo- és a sugár-
terápia. A kemo- és a sugár-
terápia a gyorsan osztódó 
sejteket, mint amilyenek a 
ráksejtek, képes károsítani, 
elpusztítani. Kevésbé ismert, 
hogy a kemo- és sugárterápia 
a közvetlen gyógyító, rákel-
lenes hatása mellett egyben 
rákkeltô is. Fontos leszögezni, 
még mielôtt részleteznénk a 
súlyos mellékhatásokat, hogy 
a kemo- és sugárterápia a 
rákellenes küzdelem nélkü-
lözhetetlen, közvetlenül élet-
mentô eleme. Éppen ezért 
alkalmazása többnyire elkerül-
hetetlen, és csak akkor csök-
kenthetjük célzottan a mel-
lékhatásokat polysaccharida 
alapú terápiákkal, mint pl. a 
patkónyelvkivonat hosszú távú 
alkalmazásával, ha ismerjük a 
mellékhatások jellegét. 

A kemo- és sugárterápia rákkeltô mellékhatása többnyire csak 
évek múltán jelentkezik. 

Például emlôdaganatoknál a sugárterápiás kezelés intenzitásának 
növekedése növeli a késôbbi kötôszöveti daganatok kialakulásának 
gyakoriságát. A sugárterápia hosszú távú rákkeltô hatását a kemote-
rápia jelentôsen megnövelheti, amellett, hogy önmagában is rákkeltô 
lehet. 

GYÓGYÍTÓ És RáKKELTÔ KEMo-, 
ILLETvE sUGáRTERáPIA

a polysaccharidok szerepe  
a káros mellékhatások csökkentésében i.

A sugárterápia lehetséges káros mellékhatásai között még meg-
említendô a stroke (koponyabesugárzás esetén) és a szívkoszorúér-be-
tegség. Nemcsak a daganatellenes sugárterápia okozhat káros mellék-
hatásokat, hanem a képalkotó eljárások (röntgen, CT) sugárzása is. 
Éppen ezért számos tanulmány elemezte azt, hogy mennyiben ellen-
súlyozza ezeknek az eszközöknek a rákkeltô hatását az, hogy így idô-
ben felismerhetik a rák kialakulását, és ezzel életeket menthetnek. Egy 
tanulmány szerint csak a dohányosoknál javasolt, nemdohányzóknak 
viszont nem vagy ritkábban javasolt, és a dohányzást abbahagyóknál 
vitatható a tüdô-CT rendszeres alkalmazása, mivel nemdohányzóknál 
káros rákkeltô hatása esetenként felülmúlhatja lehetséges rákfelisme-
rô hasznát.

Daganatmentes nôknél a rendszeres alacsony dózisú sugárzás 
megnövelheti az emlôdaganatok elôfordulásának valószínûségét is. Az 
emlô az egyik legérzékenyebb testrész, amelyre a sugárzás rákkeltô le-
het. Ennek ellenére a képalkotó eszközök alkalmazásával elért korai rák-
felismerés haszna több mint ellensúlyozza az ezen eszközök rendszeres 
alkalmazásásakor fellépô sugárzásból eredô emlôdaganat-keltô hatást.

A magas minôségû, standardizált, speciális polysaccharida-kivo-
natok (pl. patkónyelvkivonat) a legújabb tudományos vizsgálatok és 
klinikai kísérletek alapján daganatellenes hatásukkal (pl. a tumorsej-
tek vérellátásának gátlásával) hozzájárulhatnak a gyógyuláshoz, és je-
lentôsen csökkenthetik a kemo- és a sugárterápia és más sugárzáson 
alapuló képalkotó eljárások hosszú távú káros, genetikai állományt 
veszélyeztetô, rákkeltô hatásait.

További szakirodalmi info:
www.VITANAX.hu,www.PX-4.hu, www.IMMUNAXC.hu,

06/30/391-80-80, illetve kérdezze gyógyszerészét.

Prof. dr. Fachet József, MTA orvostudományok 

doktora, rákkutató, immunológus, Varga Gá-

bor, Dipl.-Kfm.

A tumorsejt vérellátásának 
gátlása speciális polysaccha-
ridákkal

A polysaccharidák hatása: a 
nagy falósejt bekebelez és a 
szabadgyökök segítségével el-
pusztít három ráksejtet



www.gyogyhir.hu�0  Gyógyhír magazin Gyógyhír magazin  �1Gyógyhír március        

GyóGyhír  PR

Ilyenkor tél végén mindig nagyobb arányban jelentkeznek haj- és fejbôrvizsgálatra 
az emberek. A leggyakoribb panaszok a korpásodás és a meggyengült, fényte-
len haj problémája. Mivel a hajerôsítésre vonatkozó igény a nagyobb, így ez a 
témája e havi cikkünknek. A téli hónapokban kevesebb zöldséget és gyümöl-
csöt fogyasztunk, ráadásul ezek sem túl változatosak, mivel nincs szezonjuk. Sok 
zöldség melegházból származik, így vitamin- és ásványi-
anyag-tartalma alacsony. A kevesebb napsütés miatt D- 
vitamint igényel a szervezet, amely a piros gyümölcsök-
ben és zöldségekben található meg nagyobb arányban. 
Télen a  zöldségesek polcain nem sok termény piroslik, 
és az a néhány is inkább „kényszerérett”. Ráadásul szer-
vezetünk is több energiát igényelne, csakúgy mint a hajunk és fejbôrünk. A tél a 
vitaminkészítmények szezonja, így próbáljuk pótolni a hiányzó tápanyagokat, ám 
ezek a készítmények ritkán hatnak a hajunkra, mivel nem arra készültek. A Hair 

Loss System erôsítô kezelôdoboza viszont éppen az ilyen típusú  problémák meg-
oldását segíti. Külsôleg, a probléma helyén hat, oda pótolja és adja tápanyagait, 
ahol szükséges. Egyenesen a hajtüszôkhöz és a fejbôrbe jutnak a tápanyagok, 
vitaminok, hidratáló és rugalmasító gyógynövény-kivonatok, antioxidánsok. A 
dobozban 5 fiola fejbôrtisztító és -fertôtlenítô is található, aminek használata nél-
külözhetetlen a magas szintû hajkezeléseknél. A tisztító bedörzsölésével leoldjuk 
a fejbôrrôl a makacs, káros külsô szennyezôdéseket (amelyeket a napi használatú 
samponok nem tudnak leoldani), eltávolítjuk az elhalt hámsejteket (így megújul 
a bôrfelszín), szabályozzuk a baktériumok mennyiségét azzal, hogy a megfelelô 
pH-értéket biztosítjuk a fejbôr számára. A lerakódásoktól így megtisztuló fejbôr 
az utána következô hatóanyagokat is jobban magába fogadja. Képzeljük csak el, 
hogy egy arcpakolást letisztítás nélkül a sminkünkre kennénk fel! Nem sok ható-
anyag szívódna be! Ezért kell átgondolnunk hajhigiéniás szokásainkat, amelyek az 
egyre nagyobb környezetszennyezés miatt elavulttá váltak.

A Hair Loss system most egy rendkívüli ajánlattal szeretne segíteni 
mindenkinek, aki úgy érzi, hogy szüksége lenne hajerôsítésre! Egy hó-

napon keresztül a hajerôsítô kezelôdoboz NAGY 
KEDvEZMÉNNYEL kapható, ill. megrendelhetô a 
gyógyszertárakban, ráadásul minden dobozhoz 
adunk AJáNDÉKBA egy 100 ml-es Hair Loss pH 
5 hajhullás elleni sampont, amely elég a teljes 
kezelés idôtartamára.  Reméljük, sokuknak segít 

ez az ajánlat, hogy a haja fényesebb és erôsebb legyen még jóval a ke-
zelés után is, mivel az elért eredmény tartósan látható lesz a hajon.

  Hosszú Orsolya trichológus

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

RÔSÍTSÜK MEG 
A HAJUNKAT!E

qu

Készítette: Nagy Balázs

GyóGyhír  Rejtvény

Februári számunk helyes megfejtései a következôk voltak: Kockázatok és mellékhatások nélkül 
(skandináv); 2996 (sudoku). Szerkesztôségünk ajándékcsomagjait nyerték: Kovács Larina, Kazincbar-
cika és Polgár Péter, Gyulafirátót. Gratulálunk!

E havi skandináv rejtvényünk fôsoraiból megtudhatjuk, hogy mi az „örök fia-
talság” titka. Márciusi megfejtôink között a Validior Kft. ajándékát sorsoljuk 
ki. Kérjük, a megfejtéseket 2007. március 26-ig küldjék el szerkesztôségünk-
be 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

A sudokuhoz kellemes számolgatást,  
a skandináv rejtvényhez jó fejtörést kívánunk!

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.
Márciusi megfejtôink között a Validior Kft. értékes 
ajándékát sorsoljuk ki. Kérjük, a megfejtéseket 
2007. március 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

validior kft.
1117 Budafoki út 111.

tel.: (06 1) 203 0547, fax: (06 1) 203 4209
e-mail: info@validior.hu, www.mivelle.hu




