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Egyre több olyan betegség van, amely a tudomány mai 
állása szerint nem gyógyítható, de megfelelô terápiával az 
érintettek jó életminôségben tölthetik napjaikat. A korábban 
halálos kórnak számító cukorbetegség, a krónikus mozgás-
szervi bajok, a magas vérnyomás vagy a pikkelysömör jól 
karban tartható. De ehhez – a szakorvosok tapasztalatai 
szerint – szükség van a beteg együttmûködésére. Nem csu-

pán arról van szó, hogy betartja az orvos utasításait, fegyelmezetten beveszi 
a rendelt gyógyszereket, és nem tesz olyasmit, ami rontaná az állapotát, 
hanem tapasztalatait megbeszéli orvosával, tanácsot kér, tudatosan alakít-
ja életmódját. Felkészül a „betegségébôl”, könyvespolcán megtalálhatók az 
ismeretterjesztô, betegtájékoztató kiadványok.
Ebben segít könyvlistánk, amelyet minden gyógyulni vágyó és az egészségé-
re tudatosan ügyelô olvasónk figyelmébe ajánlunk.

Kedves Olvasó! 
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Ha Ön 2008 júniusában meg-
rendeli Gaálné Póda Bernadette 
– Dr. Zajkás Gábor Epebetegek 
diétás könyve címû könyvét, a 
Gyógyhír Könyvesbolt 10%-kal 
olcsóbban adja Önnek!

A megadott négyzetbe írja be a megrendelni 
kívánt darabszámot!

INTErNETES hONLAPUNKON TÖBB SZÁZ
EGÉSZSÉGÜGyI KÖNyVBÔL rENDELhET!

www.gyogyhir.hu

Dr. Buki Mária – Dr. Dérer Cecília
homeopátia napjainkban 1680 Ft
 
Dr. Bálint Géza – Dr. Korda Judit
reumás betegségek 2980 Ft
 
Dr. Tímár Marietta – Prof. Dr. Rácz István
A fekélybetegség és a
helicobacter
pylori-fertôzöttség 1680 Ft
 
Kellermann Aranka Terézia
A sokarcú allergia 1995 Ft
 
Prof. Dr. Kásler Miklós
Amit a gégerákról
tudni kell 650 Ft
 

Dr. Balikó Zoltán – Dr. Tóta Julianna
Légúti gyulladások – A náthától
a tüdôgyulladásig 1680 Ft
 
Rigó János
Dietetika 1800 Ft

Gaálné Póda Bernadette – 
Dr. Zajkás Gábor: Epebetegek
diétás könyve      1610 Ft 1450 Ft
  

Májusi számunk rejtvényeinek helyes megfejtései: Olaj a szemnek és a szívnek 
(skandináv), 3,2,�,2 (sudoku). A Bausch & Lomb értékes ajándékcsomagját nyerte: 
Földesiné B. Zsuzsa, (Békéscsaba), az Oralmedic ajándékcsomagot Mészáros Jenô 
(Budapest) nyerte. Gratulálunk!
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elôzzük meg!GyóGyhír  

Nyáron emberek milliói kelnek útra, hogy 
otthonuktól távol pihenjenek, kikapcsolód-
janak, élményeket szerezzenek. Az utazás 
megtervezésekor azonban gondolni kell 
arra, hogy a szokatlan körülmények kocká-
zatokat is jelenthetnek. 

Utazni jó!

Akár néhány napos, akár hosszabb nyaralásra indulunk, vigyük magunk-
kal folyamatosan szedett gyógyszereinket és az elsôsegélycsomagot. 
Az úti patika összeállításához kérjük a háziorvos vagy gyógyszerész se-

gítségét, aki az egyéni szempontok figyelembevételével – meglévô krónikus be-
tegségek, allergia, tejcukor-érzékenység – ajánl vény nélkül kapható készítmé-
nyeket. A gyógyszereket mindig eredeti csomagolásukban vigyük magunkkal, 
mert így nem keverhetjük össze ôket, és kéznél van a használati útmutató.

Ha külföldre utazunk, tájékozódjunk, hogy a célországban milyen betegsé-
gek fordulnak elô, a beutazáshoz szükséges-e valamilyen védôoltás (sárgaláz), 
ajánlott-e egyéb oltás (például hepatitis A és B, tetanus), illetve kell-e gyógy-
szeres terápia (malária). Utazás elôtti egészségügyi tanácsot, védôoltásokat 
Budapesten az Országos Epidemiológiai Központban, illetve az Állami Nép-

Mit ajánl a gyógyszerész?
Mielôtt nekiindulunk, gondoljuk végig, hova megyünk, milyenek az idôjárási viszo-
nyok, sok-e a szúnyog, van-e kullancsveszély. A napsütés, a szél és a víz mellett milyen 
egyéb hatások érhetnek bennünket? 

Legtöbb veszélynek a bôrünk van kitéve. Minden sérülésnél elsôdleges a vérzés-
csillapítás, majd a seb és környékének letisztítása, fertôtlenítése. A seb nyitott kapu  
a fertôzéseknek, ezért védeni, fedni kell kötszerrel, gyorstapasszal. A napsütés káros 
hatásainak kivédésére kiváló napozószerek kaphatók a patikákban. Válasszunk a bôr-
színünknek, bôrtípusunknak megfelelô készítményt. Érdemes magasabb faktorszá-
múval kezdeni a napozást, majd áttérni alacsonyabb faktorszámúra. Fontos, hogy az 
arcunkra és az érzékenyebb területekre erôsebb fényvédôt használjuk, mint testünk 
más részeire.

Egy hosszabb túra során izomhúzódás, ütés, szúrás, horzsolás, rándulás fordulhat 
elô. Izmaink védelmére a patikákban bemelegítô és lazítószereket vásárolhatunk, ezek 
segítenek kivédeni az izomhúzódásokat, izomlázat. A lazító készítmények enyhítik  
a megerôltetés fájdalmait. 

Ha távoli vidékre utazunk, gondolnunk kell a szokatlan élelmiszerek és italok 
miatt esetleg fellépô gyomorbántalmakra. Hasmenés és székrekedés elleni gyógyszert 
mindenképpen vigyünk magunkkal. A fájdalomcsillapító, lázcsillapító gyógyszerek is 
elmaradhatatlan útitársaink. A nagy meleg kitágítja az ereket, könnyen leeshet a vér-
nyomásunk, ami fejfájást okozhat. Ezért gondoskodjunk megfelelô folyadékbevitelrôl, 
így megelôzhetjük az alacsony vérnyomás kialakulását, és pótoljuk az izzadás miatt 
bekövetkezô folyadékveszteséget. 

Aki érzékeny az utazásra, homeopátiás Cocculine-nal próbálkozhat az esetleg 
fellépô émelygés, hányinger kivédésére. A fájdalom csökkentésére, sebek gyógyulásá-

Csalánkiütéses, lehorzsolta,
leégett, megégett, rovar Csípte? 

az ashaninka® macskakarom gél 
•  Csökkenti az akut és krónikus bôrgyulladásokat. 
•  Enyhíti a sebszéli, sebkörnyéki bôrgyulladást. 
•  Alkalmas felületes hámhiány, horzsolásesetén a 

sejtújraképzôdés elôsegítésére, hámosításra. 
•   Csökkenti az I. fokú égés (napozás, háztartási sé-

rülés) okozta bôrpírt és gyulladást. 
•  Enyhíti a rovarcsípés által kiváltott bôrgyulladást.

ashaninka pharma kft. 
tel.: (1) 319-2160  www.fitoshop.hu

a koCkázatokrÓl és mellékhatásokrÓl olvassa el a BetegtáJékoztatÓt, 
vagY kérDezze meg kezelÔorvosát, gYÓgYszerészét!
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egészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) fôvárosi, valamint megyei oltó-
központjában lehet kérni. 

Ne feledkezzünk meg a biztosításról. Az Európai Unió országaiba utazóknak 
érdemes kiváltaniuk az Európai Egészségbiztosítási Kártyát. Ennek fejében az egész-
ségügyi ellátást ugyanolyan feltételekkel kapja meg, mint az adott ország biztosított 
polgárai. Fizetni csak azért kell, amiért nekik, a kezelés költségének többi részét az 
Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) állja. A kártya a területileg illetékes egész-
ségbiztosítási pénztár kirendeltségén ingyenesen igényelhetô, személyi igazolvány és 
TAJ-kártya kell hozzá. Emellett érdemes utasbiztosítást is kötni, mert elôfordulhat, 
hogy a közelben csak magánpraxist folytató orvos érhetô el, és sürgôs esetben nincs 
mód arra, hogy a társadalombiztosítással szerzôdésben álló rendelôt találjunk. További 
információ az oltásokról: www.oek.hu, a biztosításról: www.oep.hu. 

nak gyorsítására az Aconitum napellus és az Arnica montana alkalmas. Hányás, has-
menés enyhítésére kiváló szer a Nux vomica. Duzzanatok, ödémák ellen Apis mellifica 
ajánlható.

Dr. Sánta Zsuzsanna szakgyógyszerész

Ajánlott szerek:
sebfertôtlenítésre: Braunol, Betadine
sebre: Salvequick vízálló gyorstapasz, steril mull-
lap, ragtapasz
napozásra: kezdôknek 30-as fényvédô faktorú na-
pozószer, érzékeny bôrûeknek �0+, napbarnított bôrre 
10-es fényvédô faktorú készítmény ajánlott
izmokra: Richter Sportkrém
ficamra, rándulásra: rugalmas fásli
fájdalom- és lázcsillapításra: Spedifen, Nuro-
fen non aqua (víz nélkül bevehetô)
babáknak: Nurofen lázcsillapító
bôrpírra, csípésre, égésre, horzsolásra: 
Echinacia kenôcs, Macskakarom gél, Neogranormon 
kenôcs
kullancs és szúnyogriasztáshoz: Galaktiv Bio, 
Protect (Bábolna Bio)
hányinger ellen: Daedalon
hányásra-hasmenésre: Smecta por, Lopedium,
székrekedésre: Darmol, Stadalax 
herpeszre: Herpotherm
altató: ReDormin

A KOCKÁZATOKRÓL ÉS MELLÉKHATÁSOKRÓL OL-
VASSA EL A BETEGTÁJÉKOZTATÓT, VAGY KÉRDEZ-
ZE MEG KEZELÔORVOSÁT, GYÓGYSZERÉSZÉT!

A jelenleg érvényes jogszabályok értelmében ez a cikk hirdetésnek minôsül.

OGYI-969/2006
Gyógyszernek nem
minôsülô gyógyhatású készítmény
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interjúGyóGyhír  központban!GyóGyhír  

A cukorbetegség tipikus civilizációs kór, amely az orvos-
tudomány mai ismeretei szerint nem gyógyítható. Ám 
a beteg állapota megfelelô életmóddal, diétával, fizikai 
aktivitással és személyre szabott gyógyszeres terápiával 
egyensúlyban tartható. Ezeknek köszönhetôen a diabéte-
szes az egészségesekéhez hasonló életminôségben élhet. 

Elôzzük meg
       a diabéteszt!

A cukorbetegség (diabétesz) régóta ismert, már háromezer évvel ezelôtti pa-
pirusztekercseken említést tettek róla az egyiptomi orvosok. „Járványos” 
formát, vagyis robbanásszerû terjedést a 20. század második felében öltött 

a szénhidrát-anyagcsere zavara, párhuzamosan a világ fejlett országaiban lakók élet-
körülményeinek a javulásával. 

Öröklött és szerzett forma
Diabétesz esetén a hasnyálmirigy nem vagy csak keveset termel az inzulin hormon-
ból, amely a szénhidrátok, fehérjék és zsírok anyagcseréjének szabályozásában 
vesz részt. A szervezet sejtjei – az agysejtek kivételével – csak inzulin jelenlétében 

képesek felvenni a vérbôl a glükózt. Így, miközben a vércukorszint magas, a szer-
vezet sejtjei „éheznek”.

Két megnyilvánulási formája, az 1-es típusú és a 2-es típusú diabétesz között 
óriási a különbség. Míg az elôbbi általában gyermek- vagy fiatal felnôtt korban 
jelentkezik, és kialakulásában döntô szerepe van az örökletes tényezôknek (egyes 
kutatások szerint bizonyos vírusfertôzésnek is), addig a 2-es típusú a hibás élet-
módbeli tényezôk sorozatának következménye, és általában az idôsebbekre jel-
lemzô. Legfôbb kiváltó okaként az elhízást, a mozgásszegény életmódot említik. 

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) adatai szerint az 1-es típusú cukorbetegek 
becsült száma 2000-ben világszerte 18 millió volt, és 2021-re 24 millióan lesznek, 
a 2-es típusú diabéteszesek pedig 157 millióan voltak, és 216 millióan lesznek 
tizenhárom év múlva. 

Jellemzô tünetek
A cukorbetegség általános tünetei: fokozott éhség- 
és szomjúságérzet, gyakori vizelés, gyors fogyás, 
fáradtságérzet. A 2-es típusú betegségnél ezekhez 
még hozzájárul az ingerlékenység, a látásromlás, 
a bôrviszketés, a lassú sebgyógyulás, a fokozott 
fertôzéshajlam, a kéz- és lábzsibbadás, a szexuá-
lis problémák. 

Cseh László:
Önmagamat szeretném legyôzni

Mennyire jelent számodra nehézséget az a szigorúan 
szabott életmód, amit az úszás követel?
– Nem érzem azt, hogy nyûg lenne. Persze vannak 
pillanatok, amikor nagyon nehéz. De tudni kell, hogy 
mit miért tesz meg az ember. Miért kel fel nap mint 
nap háromnegyed ötkor. Van, aki azt állítja, hogy  
a korán kelést meg lehet szokni, de nekem még soha 
nem pattant ki magától a szemem…
Mi segít az extrém terhelések elviselésében?
– Elsôsorban a már elért eredmények. Ha „normá-
lis” huszonhárom éves lennék, valószínûleg sokkal 
lazábban élnék, de nem gondolom, hogy bármirôl is 

Névjegy: 
cseh lászló

világ- és Európa-bajnok 
úszó

klub: Kôbánya SC
kedvenc idôtöltés: horgászat
kedvenc könyv: Tolkien:  
A Gyûrûk Ura
kedvenc étel: rántott hús, sült 
krumpli

Különös sportág a verseny-
úszás. Egyszerre követeli 
meg a legnagyobb fegyel-
mezettséget és a legna-
gyobb lazaságot. Ez utóbbi 
– ha nem is fizikai értelem-
ben – többnyire nem esik 
nehezére egy huszonhárom 
éves fiatalembernek. Cseh 
Laci azonban mindkét felté-
telnek eleget tud tenni. Még-
pedig világszínvonalon. Az 
egykori asztmás kisfiú ma 
hazánk legeredményesebb 
aktív férfi úszója.

lemaradnék. Ami késik, nem múlik. Másrészt a sport 
alapvetôen nagyszerû dolog. Adott egy közösség, 
ahol jó lenni, és a jó érzés, ami edzés után fog el. Ami-
kor érzem, hogy testileg-lelkileg is topon vagyok. Ha 
egyszer már nem úszom versenyszerûen, lehet, hogy 
ez hiányozni fog. 
Édesapád is versenyszerûen úszott. Felvetôdik a gon-
dolat, hogy a te eredményeid az ô pályájának folyta-
tását is jelentik…
– Nem érzem úgy, hogy az én pályafutásom az ô 
történetének beteljesülését jelentené. Inkább arról 
van szó, hogy igyekszem hasznosítani mindazt a ta-
pasztalatot, amit úszóként ô már megélt. Egy edzô– 
versenyzô felállásban már valószínûleg rég egymás 
idegeire mentünk volna, így azonban elfogadom  
a tanácsait. Nagyon sokat segít. Magát a sportágat 
sem erôltette rám soha, hiszen amikor négy és fél 
évesen nekiláttam, csak az volt a lényeg, hogy meg-
tanuljak úszni. Soha senki sem mondta, hogy nekem 
ezt kell csinálnom. Késôbb kipróbáltam a focit és  
a kosárlabdát is, végül én magam döntöttem az 
úszás mellett. 
Kétféle versenyzô létezik: az egyik már gyermekkorá-
tól kezdve arról álmodozik, hogy egyszer olimpiai baj-
nok lesz. A másik alapvetôen élményekre, kalandokra, 
fittségre vágyik. Te melyik típusba tartozol? 
– Nagyon sokszor úszom „fejben”, ami voltaképp 
sportpszichológiai módszer. Az ember megpróbálja 
elképzelni a folyamatot, és gondolatban sikeresen 
végigússza a távot. De arról sosem álmodoztam még, 
hogy ott állok a dobogón, és nekem játsszák a Him-
nuszt az olimpián. Az én álmom ott mindig véget ér, 
hogy elsôként csapok be a falra. 
Sok ifjú úszópalántának te vagy példaképe. Számodra 
volt-e, van-e olyan sportszemélyiség, akit követendô 
példának tartasz?
– Nincsen egyetlen példaképem. Inkább úgy fogal-
maznék, hogy vannak sportolók, akiket nagyra tartok, 
akikre felnézek. Közéjük tartozik Darnyi Tamás vagy 
Güttler Károly. Azt gondolom, hogy a „nagy öregek-
tôl” nagyon sokat lehet tanulni. Ami az én példámat 
illeti, a „tôsgyökeres Cseh Laci-rajongók” szeretete, 
elismerése, biztatása nagyon jólesik. Rengeteg plusz-
energiát kapok tôlük. 
Úszóként világrekordokat döntesz. Amennyiben nem 
sportról van szó, miben szeretnél kiemelkedôen tel-
jesíteni?
– Jó lenne igazán jól tanulni. Sajnos erre egyelôre 
nincs elég idôm. Az informatika világa különösen 
érdekel. 

Versenyzôként mennyire tekinted magad babo-
násnak?
– Kabalatárgyam nincsen ugyan, de vannak bizonyos 
rituálék, amelyeket elôszeretettel megteszek, jelezve a 
tét nagyságát, és megerôsítve önmagamat, mert úgy 
tapasztaltam, hogy ezek szerencsét hoznak. Nagy ver-
senyek elôtt például mindig leborotválom a hajamat, 
és eltávolítom a testszôrzetemet. 
Az egészséged karbantartása terén van valamilyen jól 
bevált praktikád?
– A vitaminokban nagyon hiszek. Elsôsorban azokat 
használom. Szintetikus gyógyszerekkel csak a legvég-
sô esetben élek. Szerencsére ritkán van szükségem 
rájuk. 
Az athéni olimpia elôtt váratlanul megsérültél. Ho-
gyan emlékszel vissza az akkor történtekre?
– Nagyon kemény volt… Nem is a lábamat ért kisebb 
baleset, azon aránylag könnyen túltettem magam, 
hanem késôbb. Amikor szembe kellett nézni a kö-
vetkezményekkel, az eredményekkel, és feldolgozni 
azokat. Mégis, úgy érzem, ami történt, a javamra vált.  
Ha mindez nem történik, talán most nem ülnék itt, de 
az biztos, hogy más ember lennék. Alapvetôen meg-
változott a dolgokhoz való hozzáállásom, a gondolko-
dásom. Óvatosabb vagyok, ugyanakkor jobban bízom 
önmagamban.
Ahogy közelednek a pekingi játékok, egyre hangosab-
bak és gyakoribbak az esélylatolgatások: mennyire fi-
gyelsz ezekre, mennyire nyomasztanak az elvárások?
– Nem igazán foglalkozom velük. Természetesen min-
den idegszálammal az olimpiára készülök. Úgy érzem, 
még nem adtam ki magamból mindent: vannak még 
bennem tartalékok. A célom, hogy ezeket elôhozzam, 
és a legjobb idômet túlszárnyaljam. Én önmagamat 
szeretném legyôzni.
 Pápay Eszter  n
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Súlyos szövôdmények
A diabétesz az érintettektôl megfelelô életvitelt, folyamatos diétát 
követel, továbbá az 1-es típusú betegek mindegyikénél, a 2-es tí-
pusúak közül pedig azoknál, akiknek szervezete már nem tolerálja a 
tablettás kezelést, naponta legalább egyszeri, de sokaknál többszöri 
(akár négyszeri) inzulinadagolást tesz szükségessé. Az orvos által jól 
beállított vércukorszint, a diétás és életvezetési tanácsok betartása 
mellett a diabéteszes életkilátásai semmivel sem rosszabbak, mint az 
egészségeseké. Azoknál viszont, akiknek (orvosi ellenôrzés híján) éve-
ken keresztül kezeletlen a betegsége, illetve a diétás és életmódbeli 
szabályokat nem tartják be, súlyos, halálos kimenetelû szövôdmények 
alakulhatnak ki. Károsodhatnak a szív koszorúerei, a szemfenék és  
a vese hajszálerei, a végtagok artériái. Ezek következményei infark-
tus, vakság, veseelégtelenség, a láb amputációja lehet.

Nem gyógyítható, de kezelhetô
Az orvostudomány fejlôdésének köszönhetôen mind több és újabb 
eljárások közül választhat az orvos. A diabétesz terápiás módszerei 
és az inzulinkészítmények is sokat fejlôdtek az elmúlt negyed szá-
zadban. 
Dr. Oroszlán Tamás belgyógyász, diabetológustól arról érdeklôd-
tünk, hogy belátható idôn belül milyen további újdonságok várhatók  
a cukorbetegek kezelésében? Elképzelhetônek tartja-e, hogy egy, 
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két évtizeden belül gyógyíthatóvá válik ez a ma még élethosszig tartó be-
tegség? A szakember úgy véli, hogy tíz éven belül nincs esély a diabé-
tesz gyógyítására, de a beteg életvitelét könnyítô módszerek elérhetôek. 
Magyarországon is forgalomban van olyan inzulinfajta, amely egyetlen 
szúrással huszonnégy órán át biztosítja a megfelelô vércukorszintet, ám 
ez csak átmenetileg adható. Általában olyan 2-es típusú cukorbetegeknek 
rendelik bázisinzulinként, akiknél a tablettás kezelés már nem elég hatá-
sos. Ôk legfeljebb egy-másfél évig kaphatják, körülbelül ennyi idô alatt me-
rül ki a hasnyálmirigy inzulintermelô képessége. Ezt követôen kell átállítani 
a beteget a tradicionális inzulinkezelésre. Az 1-es típusú (a kezdetektôl 
inzulinterápiára szoruló) cukorbetegek helyzetét megkönnyítheti a bôr alá 
beépített inzulinpumpa, amelyet ma már több száz gyerek és felnôtt kap.  
A programozható készülék mûködése nem teljesen automatikus, az inzulin-
adagokat szükség szerint idônként a betegnek magának kell szabályoznia. 
A napi többszöri tûszúrással járó fecskendôs adagolás helyett külföldön 
sûrített levegôvel mûködô belövô pisztolyt is alkalmaznak, amely (különbö-
zô okok miatt) Magyarországon nem terjedt el. Bár hatásosnak bizonyult,  
a rendkívül magas elôállítási költségek miatt világszerte beszüntették a be-
lélegezhetô inzulin gyártását.
Oroszlán doktor szerint az orvostudományban ma már nem számít újdon-
ságnak a szövetátültetés sem. Az 1-es típusú cukorbetegeknél világszerte 
több klinikán sikerrel hajtottak végre inzulintermelô bétasejt beültetést. 
Némelyeknél csupán egy-másfél éven át mûködtek a beültetett sejtek, má-
soknál viszont évekre feleslegessé tették a napi injekciózást. A szövetbe-
ültetés a magas költségek és a donorhiány miatt valószínûleg soha sem lesz 
általánosan alkalmazott gyógymódja a diabétesznek. A betegség elkerülé-
sének feltehetôen a jövôben is a leghatásosabb eszköze a megelôzés lesz.

Lóránth Ida  n

A természet patikája
Szabó Gyuri bácsi, a bükki füves ember gyógyteáját sokan 
sikeresen alkalmazzák. A teakeverék olyan gyógynövényekbôl 
áll, amelyek bizonyítottan csökkentik a vércukorszintet.  
A csalánlevél vértisztító, vizelethajtó, méregtelenítô hatású. 
A gyermekláncfûgyökér serkenti a máj- és epemûködést, 
csökkenti a vércukorszintet, fontos szerepe van az érrendszeri 
szövôdmények megelôzésében. Az orbáncfû kedélyjavító és 
immunerôsítô hatású. A fekete áfonya levele jótékonyan befolyá-
solja a szénhidrát-anyagcserét, jelentôs krómtartalma szabályoz-
za a vércukorszintet, szabadgyökfogó hatása fontos szerepet 
kap a szövôdmények kivédésében. A katángkóró gyökere segít 
a májkárosodás megelôzésében, a méregtelenítésben.
Mikor a páciens vércukorszintje �,� –� mmol/l , és az orvos 
azt mondja, még nem kell gyógyszer, de az étkezéssel vigyáz-
ni kell, a diétás tanácsok betartása mellett a gyógytea rendsze-
res fogyasztása 10-12 évvel késleltetheti a betegség kialakulá-
sát. Kiegészítô terápiaként is bevált. A tea fogyasztói között van 
példa arra, hogy a szakorvos csökkentette a tablettákat a jó 
vércukorszint-eredményeknek köszönhetôen. De ne feledjük,  
a megelôzés, a korai felismerés és az azonnali reagálás a dia-
bétesz kezelésében döntô fontosságú! 
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A psoriasis, azaz pikkelysömör az egyik leggyakoribb bôr-
betegség, a lakosság két százalékát érinti. Bármely életkor-
ban megjelenhet, férfiakon és nôkön egyaránt. Gyógyítani 
ma még nem lehet, de a különféle kezelések, a napfény  
és a tengervíz hatékonyan enyhíti a panaszokat.

A pikkelysömör feltûnô bôrelváltozás, amelyet a 
bôrgyógyász általában már ránézéssel köny-
nyen diagnosztizál. A vöröslô, feszülô, ese-

tenként viszketô foltok területén a bôr megvastagszik, 
a felszínt hámló, ezüstös pikkelyecskék borítják. Ha 
a felsô réteget levakarjuk, apró, pontszerû vérzések 
alakulnak ki. Az érintett felület jellemzôen a fejbôr,  
a hajvonal határán, a könyök- és a térdhajlat. A beteg-
ség kiterjedhet a körmökre is, amelyeken jellegzetes 
kis horpadások, enyhe pontozottság látható. A pso-
riasis gyakori kísérôje az ízületi gyulladás, amely fôleg 
a kis ízületeket, például az ujjakat érinti. A mozgástér 
beszûkül, a gyulladástól a betegnek nagy fájdalmai 
vannak. Az esetek jelentôs részében elôször a moz-
gásszervi panaszok jelentkeznek, majd késôbb válnak 
láthatóvá a tipikus bôrtünetek. 

A pikkelysömör leggyakrabban kora felnôttkor-
ban jelentkezik, és idônként fellángol, majd enyhül. 
Amelyik családban már elôfordult, ott általában több 
rokon is küzd ezzel a betegséggel. A genetikus hajlam 
önmagában még nem elégséges a psoriasis megjele-
néséhez, a kialakuláshoz külsô környezeti, provokáló 
faktorok hatása szükséges. 
Gyakran az alkoholfo-
gyasztás, valamilyen fertô-
zés és a stressz hozza ki a 
bôrtüneteket. Az évszakok 
váltakozásával súlyosbod-
hat a kórkép, tavasszal és 
ôsszel rosszabb a betegek 
állapota. Bár a foltok nem 
fájdalmasak, az érintet-
teket általában nagyon 
zavarják a feltûnô foltok.  
A kívülállók rendszerint 
fertôzô betegségnek gon-

Pikkelyek a testen

dolják a bôrelváltozásokat, tévesen! A psoriasisosokat 
gyakran érik megalázó megjegyzések az uszodákban 
és strandokon, tévedésbôl gyakran parancsolják ki 
ôket a medencékbôl.  

Intenzív bôrgyógyászati kutatások ellenére eddig 
még nem fedezték fel a psoriasis ellenszerét. A tünetek 
azonban kezelhetôk, a betegség jól karbantartható. Na-
gyon fontos a tisztítás és a bôrlágyítás. A ma alkalmazott 
terápiák jelentôs hányada a pikkelyek eltávolításával és 
a gyulladás csökkentésével enyhíti a panaszokat. A leg-
gyakrabban használt szerek a különféle A-vitamin-szár-
mazékok és a gyulladáscsökkentô szteroidos kenôcsök, 
valamint a kátránytartalmú és a ditranolkészítmények 
váltak be.  Az ízületi gyulladás kezelésében ezek mellett 
különbözô gyulladáscsökkentô, valamint immunrend-
szert elnyomó készítményeket is alkalmaznak.

A napfény kedvezôen befolyásolja a kórképet, 
sokan egész nyáron tünetmentesek. A tengervíz is 
jó hatással bír a pikkelysömör tüneti kezelésében,  
az izraeli Holt-tengernél gyógycentrumok egész sora 
fogadja a psoriasisban szenvedôket.

Márton Anita n
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intim higiénia
Az intim higiénia a nôi egészség és tisztaság elengedhetetlen ré-
sze, mely különös gondot-figyelmet igényel. A hüvely rendkívül 
érzékeny szerv. Természetes körülmények között normálflórája 
gondoskodik az állandó savas kémhatás megôrzésérôl, megaka-
dályozva ezzel a fertôzések kialakulását. Számos tényezô felborít-
hatja azonban a hüvelyi flóra egyensúlyi állapotát: nem megfelelô 
intim higiénia (elégtelen tisztálkodás; lúgos vegyhatású szappa-
nok vagy tusfürdôk), helytelenül használt tamponok vagy betétek; 
átnedvesedett fehérnemû, vizelettartási nehézségek, a nyálkahár-
tya mechanikai sérülései, bizonyos gyógyszerek (antibiotikumok, 
fogamzásgátlók) szedése, spermicidek használata, serdülô- és 

változókori hormonális változások, cukorbetegség és egyéb anyag-
csere-betegségek, klóros víz  (pl. uszoda).

A hüvelyi flóra megváltozásával a nyálkahártya érzékenyebbé 
válik a mikrobiológiai fertôzésekkel szemben.

A hüvelyi normálflóra egyensúlyát nem felborítani, hanem vé-
deni kell! A biztonságosan és egyszerûen kezelhetô Aquatus termé-
kek ehhez nyújtanak optimális feltételeket. A megelôzés, valamint 
az enyhébb esetek kezelése és a gyógyszeres terápia kiegészítése 
céljából fejlesztették ki a nôi intimhigénia legkorszerûbb módsze-
rét, az Aquatus rendszert, mely gyógynövény-koncentrátum és tej-
savtartalmával hatásosan tesz eleget a modern kor szemléletének 
és orvosi kívánalmainak. Az aquatus rendszer egy intim zuha-
nyozóeszközbôl és az eszközbe helyezhetô kapszulából áll, mely 
Tejsavas gélt, Cickafark/Kakukkfû gélt, Körömvirág/Zsálya gélt, 
Levendula aromagélt tartalmaz. Panaszok esetén akár naponta, 
panaszmentes esetben hetente alkalmazható. Enyhe gyulladásos 
esetekben biztosítja a gyulladáscsökkentést, a normál hüvelyflóra 
visszaállását, a lactobacillusok megerôsödését, a hüvely védekezô 
rendszerének a helyreállását. A gyógynövények jótékony hatását 
évezredek óta alkalmazzák a gyógyászatban! 

a természet szinte minden problémára nyújt megoldást.
használja ki Ön is!

A nyaralás napjait alaposan megzavar-
hatja egy váratlan betegség. A felfázás 
az óvatlan fürdôzôket, leginkább a fiatal 
nôket és kislányokat fenyegeti, bár néha 
férfiaknál is elôfordulhat. 

Cseréljük szárazra!

Aki úszás után nedves fürdôruhában üldögél a parton, hamarosan megta-
pasztalhatja a felfázás kínzó tüneteit, a folytonos vizelési ingert, a csípô, 
maró érzést vizelés közben, súlyosabb esetben az alhasi fájdalmat. Nem  

a vizes alsónemû okozza a betegséget, de kedvezô körülményeket teremt a bakteri-
ális fertôzéshez. A kórokozók (általában a bélben élô E. coli) a székletbôl, a fehérne-
mûrôl vagy a strand vizébôl juthatnak a hólyagba. Mivel a nôk húgycsöve rövidebb, 
elsôsorban ôket fenyegeti ez a fertôzés. A kezeletlen hólyaggyulladás a húgyutakon 
felfelé terjedhet, vese-, illetve vesemedence-gyulladást okozhat, ezek gyógyítása 
hosszadalmas, és a panaszok többször visszatérhetnek. 

A hólyaggyulladást könnyen megelôzhetjük: fürdés után a fürdôruhát cseréljük 
szárazra, és igyunk minél több folyadékot, ami „kimossa” a hólyagból a baktériu-
mokat. Fontos az alapvetô higiénés szabályok betartása, a saját törülközô haszná-
lata, a rendszeres tisztálkodás. Kerüljük a vizelet visszatartását, és idegen helyen ne 
üljünk a vécédeszkára. 

Sokat tudó gyógynövények
A hólyaghurut kezeléséhez kiváló a kakukkfûbôl készült 
ülôfürdô, mert a gyógynövény fertôtlenítô hatású, akár-
csak a levendulaolaj – tanácsolja Németh Imréné fitote-
rapeuta. A húgyúti gyulladások kezelésében eredményes 
lehet a kerti izsóp, az orvosi zsálya, az édeskömény, az 
ánizs fôzete is. Kiegészítésként érdemes csalánlevélbôl, 
zsurlófûbôl, porcsinfûbôl, nyírfalevélbôl, aranyvesszô-
bôl, fekete bodzából, fehér babhéjból, petrezselyem-
bôl, rozmaringlevélbôl, szappanfûgyökérbôl fôzött teát 
kortyolgatni, mert ezek egyrészt jó vízhajtók, másrészt 
baktériumölô hatásúak.  

Az enyhébb tünetek jól kezelhetôk konyhasós, meleg fürdôvel és gyógynövé-
nyekkel. Ha a panaszok egy-két nap alatt nem szûnnek, orvoshoz kell fordulni, aki 
vizsgálat után (a betegség súlyosságától függôen) gyógyszeres kezelést rendelhet. 
A hurutos tünetek intenzitását fokozhatják az erôs fûszerek, ezért érdemes fûszer-
mentes diétát tartani. 

L. I. n A genetikai tanácsadás és diagnosztika egyre 
fontosabb szerepet tölt be az egészséges életmód 
kialakításában, saját magunk és gyermekeink egész-
ségének védelmében. 

mikor vegyünk részt genetikai tanácsadáson
és genetikai diagnosztikán? 
A genetikai tanácsadás és diagnosztika egy szûrô-
vizsgálat, amely segítséget nyújt:
•  ha egészséges kisbabát szeretnének (család-

tervezés és fejlôdési rendellenességek kiszû-
rése).

•  Ha valamelyik családtagnál visszérproblémák 
vagy trombózis már elôfordult.

•  Ha legalább két családtagnál valamilyen daga-
natos megbetegedés már elôfordult.

•  Ha a családban szív- és érrendszeri problémák 
fordultak elô.

•  Ha a családban ízületi és reumás problémák 
fordultak elô.

•  Ha a családban valamilyen idegrendszeri prob-
léma fordult elô.

• apasági és rokonsági vizsgálatoknál.
• saját géntérkép készítése esetén.

miben segíthet a genetikai laboratóriumi diag-
nosztika?
A genetikai diagnosztika egy gyûjtôfogalom, azok a 
laboratóriumi módszerek tartoznak ide, amelyekkel 
az emberi örökítôanyagból a különbözô betegsé-
gekre való hajlam kimutatható, ezáltal megelôz-
hetô a betegség a tünetek kialakulása elôtt.

elérhetôség és bôvebb tájékoztatás:
nagY gén Diagnosztikai és kutatási kft. 
(Dr. Nagy Zsolt, ügyvezetô) Tel.: 20/9656820 vagy 
70/5851352
E-mail:
info@nagygendiagnosztika.hu;
Honlap:
www.nagygendiagnosztika.hu
genetikai tanácsadás 
és genetikai diagnosztika
(idôpontkérés alapján)
ELTE TTK Déli Tömb
(1117 Budapest,
Pázmány Péter stny. 1/c)
Gaba Medical Center
(1158 Budapest,
Apolló u. 61.)

Fontos Önnek gYermekei és 
saJát maga egészsége?
genetikai tanáCsaDás

 és Diagnosztika 
az egyénre szabott egészségmegôrzés
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A végbél betegségei gyako-
riak, mégis kevesen fordul-
nak orvoshoz. Az ok: túl 
szemérmesek vagyunk, sok 
ostobaságot hallottunk a 
vizsgálatokról és gyógymó-
dokról. Pedig az e területet 
érintô betegségek is olya-
nok, mint a többi, idôben 
fölismerve gyógyíthatók, 
nem kell miattuk szégyen-
kezni.

Aggasztó szemérmesség

A végbél és a végbélnyílás a tápcsatorna vége, 
a salakanyagok itt távoznak a testbôl. A vég-
bélnyílás környéke igen érzékeny, sok ott az 

ideg, az ér. Erôs izomgyûrûk zárják, egy külsô és egy 
belsô. A belsôt a vegetatív idegrendszer irányítja, a 
külsô viszont akaratlagosan is mozgatható: lazítható, 
szorítható. A végbél betegségeivel a proktológus, a 
gasztroenterológus és a sebész szakorvosok egyaránt 
foglalkoznak. Az orvos elôször a külsô felszínt vizsgál-
ja, ezt követôen belülrôl tapintja végig. Olykor a diag-
nózis felállításához tükrözést végez, ami kiterjedhet az 
alsó-, illetve a felsô végbéli szakaszokra egyaránt. Ezek 
a vizsgálatok kellemetlenek, de nem fájdalmasak, vi-
szont segítségükkel – a bélrendszer ezen szakaszában 
– a betegségek csaknem száz százaléka  megállapítha-
tó. A végbélnyílásnak jellegzetes elváltozásai vannak. 
Jellemzô tünetek a vérzés, a fájdalom, a viszketés.

– A végbél vérzése komoly tünet, nem mindegy, 
milyen és mennyi vér távozik. Ez lehet egész kevés,  
a fehérnemût, a WC-papírt színezô, és komoly, szinte 
spriccelô – kezdi dr. Bálint András gasztroenterológus, 
sebész professzor. – A vér színébôl lehet arra következ-
tetni, hol van a vérzés. A friss, piros vér arra utal, hogy 
az alsó tíz-tizenöt centiméterrôl érkezett, és aranyeres 
csomó, esetleg polip okozza. Ha ez az ok, csak szé-
keléskor jelentkezik a tünet, és nem jár fájdalommal.  
A sötétebb, bordó vér a vastagbél felsôbb szakaszá-
ból, a fekete pedig a gyomorból származik. Elôfor-
dulhat nyákos vérzés is, ez gyulladás, polip, valamint 
daganat jele egyaránt lehet. A végbél vérzésével ha-
ladéktalanul fel kell keresni a szakembert, de pánikra 
nincs ok, a diagnózis felállítása orvosi feladat – mondja 
Bálint professzor.

– A második leggyakoribb tünet a fájdalom, ami 
szintén sokféle lehet, az enyhe, csípô, viszketô érzés-

tôl – ami alkalmanként jelentkezik – a folyamatosan 
kínzó, éles, szúró fájdalomig. A végbél betegségei-
nek jó tíz százalékát a végbélrepedés teszi ki, ami a 
kemény széklet miatt bekövetkezô fájdalmas sérülés. 
A repedés minden székeléskor újra megnyílik, ezért 
a hashajtó szedése gyakran ront a helyzeten, mélyíti 
a kis sebet. Kúp, kenôcs alkalmazása után többnyire 
meggyógyul, viszont a makacs, hosszú idôn át nem 
gyógyuló repedés kezelése egy apró, ambulánsan 
végezhetô beavatkozással oldható meg. A fájdalom 
oka aranyér is lehet. Az aranyeresség a végbél legal-
só szakaszán lévô erek tágulatának, megnyúlásának 
összefoglaló neve, sokakat, a lakosság háromnegye-
dét érinti, és a betegek száma a kor elôrehaladtával 
nô. Amíg nem okoz panaszt, nincs teendô vele. Ám 
amikor fájdalom lép fel, vérzés jelentkezik, orvoshoz 
kell fordulni. A fájdalom oka, hogy az erek valame-
lyike begyullad, trombózisos lesz, vagy kizáródik. 
Igazi aranyérbetegségrôl akkor beszélhetünk, ha  
a végbélnyílásnál kitüremkednek ezek az érgomolya-
gok. Kezdetben ez a széklet ürítésekor tapasztalha-
tó, elôrehaladottabb állapotban azonban spontán is. 
Az elsô fázisban a betegség jól karbantartható, több 
kenôcs, kúp van forgalomban a kezelésére. A gyógy-
növényes ülôfürdô is enyhítheti a tüneteket, de or-
vosi indikációt követôen keringést javító gyógysze-
rekkel is kezelhetô. A megoldást késôbb az egyszerû 
sebészeti beavatkozások adják. Ez lehet az aranyerek 
injekciós vagy infravörös lámpával történô kezelése, 
továbbá a gumigyûrûs lekötés. Bizonyos esetben 
viszont elkerülhetetlen a mûtét, amit néhány nap 
pihenésnek kell követnie. Napjainkban az efféle 
operációk jó részét ambulánsan végezzük, nem kell  
a páciensnek hosszas kórházi kezeléstôl tartania. 

Az aranyérbetegség kialakulásában szerepe van 
az öröklött tényezôknek, a székrekedésnek, a nagy 
haspréssel járó, fizikai munkának, olykor a sportnak és 
a szülésnek is. A fô ok az orvosok mai tudása szerint  
a helytelen táplálkozásban, a kevés folyadékbevitel-
ben és a rendszertelen székletürítésben keresendô. 

A kezeletlen aranyereknek, vérzéseknek súlyos 
szövôdményei lehetnek. A betegeknél feltétlenül ki-
zárandó a végbéldaganat fennállása is, ami gyakran 
ötven év fölött jelentkezik, és tünetei szinte meg-
egyeznek az aranyérbetegségével. A daganat kizárása 
céljából az orvos székletvérvizsgálatot kér, ami egysze-
rû szûrôvizsgálat. A belek tükrözésére csak akkor van 
szükség, ha a székletmintában vért találnak.

Jakab István n

Megelôzés:
£  Igyon meg napi másfél-két liter 

folyadékot!
£  Egyen sok rostot: zöldséget, 

gyümölcsöt, teljes kiôrlésû ke-
nyeret, gabonapelyhet! 

£  Mérsékelje az alkohol, a fûsze-
res, erôs ételek fogyasztását!

£  Törekedjen arra, hogy naponta 
legalább egyszer, nagyjából 
ugyanabban az idôben legyen 
széklete!

£  Székletürítés után mossa meg 
az érintett területet!

£  Ha bármilyen tünetet észlel, 
haladéktalanul keresse föl házi-
orvosát!
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siemens true point hD pet/Ct
Jelentôs változást hozott a daganatos betegségek korai felismerésé-
ben a pet/Ct vizsgálat, mely két különbözô módszer együttes alkal-
mazásából jön létre. 

A CT ma már közismert és elterjedt vizsgálat, melynek segítségével felis-
merhetôk a szervek kóros anatómiai és szerkezetbeli elváltozásai. A PET (pozit-
ron emissziós tomográfi a) segítségével megjeleníthetôvé válik a vizsgált szöve-
tek anyagcseréje is. A daganatos betegségekben az anyagcsere megváltozása 
megelôzi a szerkezetbeli elváltozások kialakulását, ennek köszönhetô, hogy 
a rosszindulatú elváltozások jóval hamarabb felismerhetôk és lokalizálhatók 
az egész testben, mint hagyományos (ultrahang, CT vagy MR) vizsgálatokkal.

A Siemens legújabb fejlesztésû PET/CT készülékét a gyártók számos új 
tulajdonsággal vértezték fel, mely a páciensek és az orvosok számára is még 
megbízhatóbbá és nélkülözhetetlenebbé teszi a Magyarországon néhány éve 
jelen lévô rákdiagnosztikai módszert.

A berendezés a korábbiaktól eltérôen fél óra helyett akár 15 perc alatt 
képes a teljestest-felvételek elkészítésére, így a pácienseknek jóval rövidebb 

ideig kell mozdulatlanul maradniuk. A kamera fi zikai felbontóképességét 
két milliméterre sikerült javítani. Ez körülbelül 60%-kal jobb, mint a legtöbb 
PET/CT készüléké. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a korábbiaknál jóval 
kisebb elváltozásokról is megállapítható a PET/CT felvételeken, hogy jó- vagy 
rosszindulatú. A jobb felbontás nagyban segíti a kezelôorvosokat a megfele-
lô kezelések megválasztásában, a rejtett daganatok felfedezésében, továbbá 
a besugárzandó terület kijelölésében.

A szoftveres fejlesztéseknek köszönhetôen a képek jóval kontrasztosab-
bak lesznek a korábbiaknál, ami megkönnyíti a kóros elváltozások felismerését 
és pontos lokalizálását.

Végül, de nem utolsósorban a vizsgálat során a pácienst ért sugárdózis 
is kisebb lehet. 

A True Point HD PET/CT nevû készülékbôl jelenleg mindössze néhány da-
rab mûködik az egész világon. Hazánkban április eleje óta kizárólag a Pozit-
ron-Diagnosztika Központban élhetnek a páciensek az új készülék nyújtotta 
elônyökkel. 

pozitron-Diagnosztika központ

1117 Budapest, hunyadi János út 9.

info-vonal: (1) 505-8888

e-mail: info@pet.hu, www.pet.hu
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Epebetegeknek
Az emésztés folyamatában fontos szerepet játszik az epe. Hazánkban a férfi ak 8, 
a nôk 20 százaléka szenved epepanaszoktól. Jellemzô a családi halmozódás, haj-
lamosító tényezô az elhízás, a cukorbetegség. A betegek többsége tudja, milyen 
táplálékot nem képes a szervezete befogadni, mi vált ki rosszullétet, eperohamot. 
Ezt érdemes elkerülni, és megfogadni a következô étrendi tanácsokat: gyakori, kis 
étkezések, zsírszegény étrend, napi 40-60 g zsír megengedett, elhízás esetén csök-
kenteni kell a kalóriabevitelt.

Mindezt nem is nehéz megvalósítani, a Medicina kiadványa, Gaálné Póda Ber-
danette – dr. Zajkás Gábor: Epebetegek diétáskönyve hasznos tanácsokkal segít 
az egyéni érzékenységhez igazodó fogások elkészítésében. A mintaétrendek, recep-
tek és konyhatechnikai fogások mellett a szerzôk gyógyteákat is ajánlanak epegörcs-
re és epehólyag-gyulladásra.                       K. É. n
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