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Már akkor utált, amikor a papírokat beadtam az ablaknál. 
Pedig nem jöttem váratlanul. Négy héttel ezelôtt kaptam ezt 
az idôpontot, ma jelentkeztem a betegirányítónál, aki számító-
gépén üzente: a kedves beteg megérkezett. Bár az, hogy kinek 
lettem volna kedves, nem derült ki.

Leültem, és vártam. Minden kiírást kényelmesen elolvashat-
tam. Azt is, hogy az elôjegyzett betegeket soron kívül szólít-
hatják. Nem szólítottak. Végül behívtak. Rövid utasításokat 

kaptam: vetkôzzön le derékig, a nyakláncot vegye le. Megtettem. Pattogtak a 
vezényszavak: álljon ide, nézzen elôre! Aztán: feküdjön le, forduljon oldalra! 
Ez egy kicsit lassan ment. Éreztem a fojtott türelmetlenséget. Nem elég, hogy 
fél tucat felvételt kell készítenie a gerincemrôl, még húzom is az idôt. – Egyszer 
sem mondta: kérem, és talán nem gondol arra, hogy ez a mozdulat nekem fáj 
– tettem szóvá. Meglepôdött. Miközben az agyonhajszolt röntgenorvos küz-
dött az özönvíz elôtti készülékkel, elfelejtette, hogy a kemény padon egy beteg 
fekszik, akinek jólesne az emberséges bánásmód.
Ami egy fillérbe sem kerül.

Kedves Olvasó! 

A www.gyogyhir.hu
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A közhiedelemmel ellentétben, a kü-
lönféle ízületi fájdalmak nem csak az 
idôsebbeket sújtják. A mozgáskorláto-
zottsággal járó panaszok érinthetik  
a középkorúakat, a fiatalokat, sôt  
olykor már a gyerekeket is. 

Új terápiák ízületi panaszokra

A köznyelvben általában csak reumaként emlegetett, különféle ízületi pana-
szok négyféle eredetûek: fertôzés nyomán jelentkezô gyulladásos tüne-
tek, kopásos ízületi betegségek, beleértve a különféle gerincpanaszokat is, 

különféle csontanyagcsere-betegségek (például csontritkulás), illetve az általában 
túlterhelés miatt fellépô enyhe, ám átmenetileg rendkívül fájdalmas gyulladásos 
folyamatok a végtagok izmaiban, ízületeiben, szalagjaiban. A gyulladásos ízületi 
betegségekben szenvedôk aránya általában mindenhol állandó: Magyarországon 
hozzávetôlegesen százezer beteget tartanak nyilván hosszú évek óta. 

Új módszerek a kezelésben
A különféle ízületi problémákat hagyományosan leginkább gyógyszerrel, oly-
kor kiegészítô terápiákkal kezelik. Legismertebbek a fizioterápia, illetve a kom-

binált gyógyfürdôkezelések. Napjainkra nemcsak a rendelkezése álló gyógysze-
rek, patikai kenôcsök és egyéb szerek kínálata szélesedett a korábbihoz képest, 
hanem újfajta terápiás lehetôségek is megjelentek. Ilyen például TNF-gátlásnak 
nevezett biológiai terápia, amelyet bizonyos ízületi gyulladások kezelésénél már 
nálunk is sikerrel alkalmaznak. Arra, a tartósan gyulladt ízületben lezajló fo-
lyamatra épül, amely lebontja a beteg terület kötôszöveteit, porcszöveteit, és 
megtámadja az ezekben található csontvégeket. Ezt a folyamatot a kötôszöveti 
sejtekben keletkezô tumornekrózis faktor (TNF) vezényli, ami a kóros elválto-
zások miatt kikerül a szervezet immunrendszerének kontrollja alól. A gyulladt 
ízületben – az eredeti funkcióhoz képest – a porc- és csontlebontó sejtek a nor-
málisnál sokkal aktívabbak. Ezt a kóros folyamatot ellenanyagok segítségével 
fékezi le a TNF-terápia. Eszközeként egy fehérjemolekulát használnak. Az utóbbi 
évtizedben ezekbôl többfélét is elôállítottak. Azok gyógyszerbe építve, bizonyos 

ép testGyóGyhír  

gyulladásos ízületi betegségeknél sikeresen alkalmazhatók. A kezelést, szigo-
rú szakmai kontroll mellett, kizárólag a kilenc hazai reumatológiai centrumban 
végzik, mert alapos kivizsgálást igényel, hogy melyik betegnél alkalmazható, 
és kinél nem. Ellenjavallt például a rejtett tuberkulózisban, a hasi fertôzésben 
szenvedôknél, a lábszárfekélyeseknél, továbbá a legyengült immunrendszerû 
betegeknél, az onkológiai és szívelégtelenségben szenvedô pácienseknél vagy 
a sclerosis multiplex esetében. 

Dr. Megyaszai Márta reumatológus szakorvos elmondta, hogy a TNF-terá-
pia elsôsorban a rheomatoid arthritisben szenvedôknél hatásos. Közülük azok 
részesülhetnek benne, akiknél az úgynevezett bázisterápia nem érte el a kellô 
hatást, vagyis az abban használt gyógyszerek nem szüntették meg az ízületi 
gyulladást és a vele járó fájdalmakat. Bár a TNF-terápia Magyarországon újnak 
számít, így nem állnak rendelkezésre éveket felölelô statisztikai adatok, a szak-
ember szerint az arthritises betegek körülbelül húsz százalékánál kitûnôen al-
kalmazható. 

Fájdalomcsökkentô mágnes
Új, alternatív terápiaként említhetô az úgynevezett BEMER-terápia, ami a bio-
elektromos mágneses energiareguláció rövidítése. Az eljárást az ízületi betegek-
nél fájdalomcsökkentésre, életminôség-javításra használják. Egy speciális beren-
dezés által létrehozott elektromágneses kezelés, amelyet a beteg állapotától 
függôen egy-három alkalommal alkalmaznak. 

Az úgynevezett lökéshullám-terápia szintén kiegészítô eljárás lehet a moz-
gásszervi betegségek kezelésénél. Az eredetileg urológiai célokra, vesekôzúzásra 
használt elektromágneses hullámok legyengített változatát produkáló készülék 
javítja a beteg, sérült ízületek vérkeringését, anyagcseréjét, segíti a rehabilitáció-
jukat. Sikeresen alkalmazható a teniszkönyök, a gerinc- és ízületi gyulladások 
fájdalmainak enyhítésére. Néhány, alternatív gyógymódokkal foglalkozó klini-
kán a fényterápiát is bevetik a fájdalmak csillapítására és a gyógyulási folyama-
tok felgyorsítására. A polarizált fény hatására normalizálódik a sejtanyagcsere, 
gyorsul a szövetregeneráció, javulhat az immunrendszer mûködése. 

LóRáNTh IDA n

Köhög, tüsszög, nem engedelmesKediK a dereKa?

a KOCKÁzatOKrÓl És mellÉKhatÁsOKrÓl OlVassa el a BetegtÁJÉKOztatÓt, 
VagY KÉrdezze meg KezelÔOrVOsÁt, gYÓgYszerÉszÉt!

Ashaninka® Macskakarom tabletta
(5 mg POA kivonat)

Én már használom! ön is?

A gyógyhatású készítményt keresse a gyógyszertárakban és gyógynövény-szaküzletekben!
Forgalmazza: ASHANINKA Pharma Kft.   1112 Budapest, Fehér ló u. 10.
Tel./Fax: (1) 319-2160  www.ashaninkaph.hu,  www.fitoshop.hu

Alkalmazási területek:
• Gyulladáscsökkentésre (mozgásszervi betegségek) 

• Immunrendszer erôsítésére
• Akut és krónikus fertôzések esetében a gyógyszeres terápia kiegészítésére.

Gyógyító centrumok
Reumatológiai centrumok találhatók Budapes-
ten (Országos Reumatológiai és Fizioterápiás 
Intézet), Gyôrben (Petz Aladár Kórház), Deb-
recenben (Debreceni Egyetem Orvostudományi 
Klinikája), Pécsett (Pécsi Tudományegyetem Im-
munológiai és Reumatológiai Klinikája), illetve 
Gyulán a Pándy Kálmán Kórházban.
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Tegye a szívére a kezét, és gondolja végig, ma mit tett azért, hogy ez az ökölnyi mére-
tû, különleges izomcsomó fáradhatatlanul dobogjon. Például nem szállt buszra, inkább 

elsétált a piacra, ahol a csirkemell vagy karaj kérdésében a baromfihús mel-
lett döntött, vagy rostos gyümölcslevet tett a kosarába cukrozott, 

szénsavas üdítô helyett? Ilyen apró dolgokon múlhat az 
egészsége.

Jó szívvel az egészségért lését bízzuk a háziorvosunkra. De amin változtathatunk, mint a dohányzás, az 
egészségtelen étrend, az elhízás, a túlzott alkoholfogyasztás, a mozgásszegény 
életmód, azt tegyük meg önmagunkért, a családunkért! Így csökkenthetjük az 
angina, a szívinfarktus, az agyi érbetegségek kialakulásának esélyét. A világnap 
alkalmával országszerte több helyi rendezvény várja az érdeklôdôket.

Mozgás és egészség
A mozgáshiány jelentôsen hozzájárul a szív öregedéséhez, csakúgy, mint az el-
hízáshoz, cukorbetegséghez, magas vérnyomáshoz. A szív egy olyan különleges 
izom, amely igényli a rendszeres edzést, hogy minden egyes dobbanásával haté-
konyan tudja pumpálni a vért. Érrendszerünk épsége pedig azt szolgálja, hogy az 
oxigént és tápanyagot szállító, éltetô folyadék testünk minden sejtjéhez eljusson.

Kezdje a testmozgást lassan, majd ahogy szíve erôsödik, növelje az idôtar-
tamot, intenzitást és a gyakorlatok ismétlésének számát. Felnôtteknek napi 30, 
gyermekeknek 60 perc rendszeres mozgás ajánlott ahhoz, hogy a rizikófaktorok 
csökkenjenek. Bár a legtöbb embernek nem ártanak a szabadidôsportok, mint a 
tempós séta, a kocogás, a nordic walking, a kerékpározás, az úszás, az evezés, 
a foci és egyéb labdajátékok, de hasznos lehet az orvos tanácsát kérni intenzív 
edzés elôtt.

Legyôzhetô kockázatok
Ahhoz, hogy egész életen át fiatal maradjon szívünk, a bevitt és az elégetett 
kalóriák egyensúlyára kell törekedni. Testmozgást és kiegyensúlyozott étrendet 
ajánlunk, mely elegendô gyümölcsöt, zöldséget, teljes kiôrlésû gabonából készült 

A rendszeres
testmozgás hatásai

• Segít lelassítani a szív és az agy artériáinak szûkülését,
•  ösztönzi a felhalmozott zsírtartalékok felhasználását, így 

elengedhetetlen az ideális testtömeg eléréséhez,
•  javítja a koleszterinértékeket azzal, hogy növeli a vérben 

a jó koleszterin (HDL) mennyiségét,
•  fenntartja a normális vércukorszintet, javítja a cukorbete-

gek állapotát,
•  csökkenti a magas vérnyomást,
•  segít leszokni a dohányzásról.

termékeket, sovány húst, halat, hüvelyes növényeket tartalmaz csakúgy, mint ala-
csony zsírtartalmú, illetve zsírmentes élelmiszereket, telítetlen zsírsavakat tartalma-
zó margarinokat, olajokat, mint a napraforgó, kukorica, repce vagy olíva.

A dohányzás szintén fontos rizikófaktor, amirôl érdemes lemondani, hogy a 
szívünk fiatal maradhasson. A dohányzás abbahagyása csökkenti a vér koleszterin-
szintjét, a véralvadást, így az artériák hirtelen elzáródásának (infarktus) veszélyét. 
ha nem dohányzunk, akkor jó példát mutatunk, így üzenetünk a dohányzás ve-
szélyeivel kapcsolatban a gyerekek számára tiszta és következetes. Mi is tehetünk 
azért, hogy megvalósuljon az Egészséges Szív Európai Chartájának fô gondolata: 
az új évezredben született minden gyermeknek joga van legalább 65 éves koráig 
élni anélkül, hogy megelôzhetô szív- és érrendszeri betegségben szenvedne.

KoLIMáR ÉvA n

vezetô haláloknak számítanak, és a korai rokkantság legfôbb elôidézôi hazánkban a szív- 
és érrendszeri betegségek. De nem a vak végzet sújt le áldozatára infarktus képében. 
Életmódunk átalakításával, egészségtudatosabb magatartással tovább élhetünk – beteg-

ség nélkül.

Világnapi program
A Szív világszövetség magyar tagjai, a Magyar Kardiológusok Társasága és a Magyar Nemzeti Szívalapítvány az 
idén is a megszokott helyszínen, Budapesten, a városligetben tartják meg a Szívünk Napja – a Szív világnapja 

2008 rendezvényt. „Ismerje meg kockázatát!” – ez a jelmondata a szeptember 28-án sorra kerülô eseménynek.  
A szervezôk célja, hogy minden érdeklôdô a saját személyes módján tudjon meg többet a szív- és érrendszeri be-
tegségek kockázati tényezôirôl, azok felismerésérôl, a megelôzésrôl. 

van, amit nem befolyásolhatunk, mert adottságunk vagy genetikai örökségünk része, például az életkorunk, 
a nemünk, alkatunk, hajlamunk az emelkedett vérnyomásra, vércukor- és koleszterinszintre, ezek szûrését és keze-

Az utóbbi 20 évben érszûkületes betegek tízezrei köszönhetik jobb 
életkilátásaikat, fájdalommentes életminôségüket vagy megmaradt 
végtagjaikat Nagy Lajos természetgyógyász találmányának, a Sonothe-
rápiának. A 60 kezelésbôl álló kúra eredményeként az egész artériás 
rendszerben javul a keringés, tisztulnak az érfalak. A járástávolság ki-
lométerekre hosszabbodik, az éjszakai lábszárgörcsök megszûnnek, a 
végtagok átmelegszenek. A szívkoszorúerek átjárhatósága fokozódik, 
a szív terhelhetôbbé válik. A reménytelennek tûnô fekélyek begyógyul-
nak, az amputáció, érmûtét sok esetben elkerülhetô.

„Nem csodáról van itt szó, hanem az infrahangok klinikailag is iga-
zolt gyógyító erejérôl” – vallja Nagy Lajos.

Ma már több mint 25 magánklinikán alkalmazzák orvosi vezetéssel 
a Sonotherápiát. Az eredmények annyira kiemelkedôk, hogy hamisí-
tani is próbálják a módszert. Sajnos az álterápia hatástalan. A www.
sonoterapia.hu weboldalon megtalálható az eredeti gyógymódot al-
kalmazó klinikák elérhetôsége.

A betegek országszerte elragadtatással szólnak a Sonotherápiá-
ról.

„Koszorúérmûtétem után az állapotom nem javult. Mivel a leg-
kisebb mozgásra, lassú sétára is komoly fájdalmaim voltak, utolsó re-
ményem a Sonotherápia volt. A kúra felétôl mellkasi fájdalmaim lé-
nyegesen mérséklôdtek, mozgásom könnyebbé, gyorsabbá vált. Ma 
kerékpárral járok Kispestrôl Budára. Újra élek!” – írja boldogan Farkas 
Zsolt.

„Már rendeltem a protézist a jobb lábam helyett, amikor hallottam 
a Sonotherápiáról. 60 kezelés után a kezdeti 14 méter helyett most 

1-2 km-t is gyalogolok. A sebész nem hitt a szemének, amikor ugrál-
tam néhányat a korábban amputálásra ítélt lábamon. Az amputáció 
elmaradt”– idézet Dubák József levelébôl.

A hangsúly egyre inkább a megelôzésre helyezôdik, ezért az Érszû-
kületes Betegek Alapítványa ingyenes szûrôvizsgálatra, teljes testi álla-
potfelmérésre és tanácsadásra várja mindazokat, akiknek a rokonságá-
ban már elôfordult szív- és érrendszeri megbetegedés, vagy egyszerûen 
csak felelôsséggel tekintenek az egészségükre. Az érelmeszesedés ko-
rai felismerése megelôzheti a súlyos szövôdmények kialakulását. 30 so-
notherápiás kezeléssel, megfelelô életmóddal a szívinfarktus, szélütés, 
végtagamputáció kockázata a minimálisra csökkenthetô.

• Alsóvégtagi, nyaki, agyi érszûkületben
• Szívkoszorúér-megbetegedésben
• Cukorbetegek érszövôdményeiben
• Bármilyen érelmeszesedéses megbetegedésben
A Sonotherápia fájdalommentes, és nincs mellékhatása.

A BETEGEK 80%-ánál EREDMÉNYES
VigYÁzat, hamisÍtJÁK!!!

  ÉrszÛKület? Van segÍtsÉg!

KözPOnt: sOnOtherÁPia CentrUm: Bp. Xi., tarcali u. 19.
tel.: 365 81 56, 209 92 73

Bp. XXI.: 20/488-8599, 20/461-1611, Bp. XIII.: 399-0982, 20/359-1019, 
Székesfehérvár, Kelemen B. út 1., Maglód: 20/911-1049, Gyôr: 96/524-971 

Debrecen: 52/417-310, Kecskemét: 20/9278577, Eger: 36/801-818,  
20/359-1019, Tatabánya: 70/633-1802, Veszprém: 88/783-996,  

Sopron: 99/508-155, Mosonmagyaróvár: 96/576-411, Kapuvár: 96/240-042
Web: www.sonoterapia.hu

AZ ÉRSZÛKÜLET ESÉLYTELEN, GYÔZ A SONOTHERÁPIA

s z p o n z o r Á l t  c i k k
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az orvos válaszolA vérzsírok szinten tartása
Alapvetôen egészséges életet élek, kevés húst eszem, és növényi zsiradékkal fôzök. 
Ennek ellenére az évente megismételt vérképvizsgálatom alkalmával magas koleszte-
rin- és trigliceridszintet találnak. Nem értem, hogy miért pont nekem van ilyen problé-
mám, hiszen sok ismerôsöm húst hússal eszik, még sincs semmi baja. (B. Katalin)

Életmódunk, táplálkozási szokásaink az utóbbi évtizedekben drámaian megváltoz-
tak. Munkahelyünkön túl sokat ülünk, szabadidônkben túl keveset sportolunk. Az-
után rendelkezésünkre áll egy szinte átláthatatlan ételkínálat, amely e bôség ellenére 
mindennek nevezhetô, csak nem kiegyensúlyozottnak. Az európai országok lakos-
sága országonként különbözôen, de 25-50 százalékban túlsúlyos, és minden ötödik 
erôsen elhízott. A halálesetek több mint 60 százaléka közvetlenül vagy közvetve 
összefügg a táplálkozási hibákkal. általában túl sokat eszünk, mégis étkezésünk 
rostanyagokban, ásványi anyagokban, nyomelemekben, vitaminokban, antioxidán-
sokban szegény. 

habár Ön az átlaghoz képest egészségesebben táplálkozik, de a magas vér-
zsírok kialakulásának sok összetevôje van. Nem mindegy az sem, hogy melyik fajta 
zsírok szintje magas, például a koleszterinen belül megkülönböztetünk hDL és LDL 
szintet, ezek eltérô érrendszeri kockázatot jelentenek. 

Fontos a rendszeres, heti 3x1 óra állóképességi mozgásprogram, az étkezésbôl 
hiányzó tápanyagok és vitaminok pótlása, különösen az antioxidánsoké. Az sem 
mindegy, hogy milyenfajta növényi olajakat használunk. A hidegen sajtolással ké-
szült olajak a zsíranyagcserénk számára sokkal több életfontos alkotót tartalmaznak, 
de ezeket sem szabad túlzott mennyiségben fogyasztanunk. 

Persze sokszor látunk örökletes hajlamot is, melyen változtatni nem lehet, csu-
pán az ehhez társuló egyéb hajlamosító tényezôk hatását lehet csökkenteni. Érde-
mes megvizsgálni az ilyenfajta megbetegedés családi halmozódását. 

Manapság már az orvoslás számtalan jó hatású gyógyszert ismer a magas vér-
zsírértékek normalizálására, de mi, természetgyógyászattal foglalkozók tudjuk, hogy 
a gyógyszerek alkalmazása elôtt még sok gyógynövénykészítmény, életmódreform 
létezik, mely megoldhatja a problémát. A kaktusz kivonatai, az articsóka, a fekete-
ribizli-levél, a ligetszépe, a borágó, a csalángyökér képes javítani a zsíranyagcserét, 
és mindenképp érdemes a gyógyszerek elôtt kipróbálni ôket. Az életmód átalakítása 
során a rostok fogyasztásának tudatos növelése, a mozgásprogram, a salaktalanító 
kúrák, az antioxidánsok nagy adagú szedése ugyancsak sokat jelenthet. 

A vérzsírbetegség nyomon követése és kezelése orvosi feladat, rendszeres labo-
ratóriumi kontrollt és az esetleges szövôdmények kivédése érdekében vizsgálatokat 
igényel. Kétségbeesni nem, de ezekkel az eltérésekkel foglalkozni kell, ezért keresse 
háziorvosát vagy természetes gyógymódok terén is jártas szakorvosát!

Dr. Tamasi József
belgyógyász szakorvos
Telefon: (1) 31�-2018, (1) 31�-20�9 
Rendelô: 102� Budapest, Lövôház u. 
1–�. (Mammut II. V. emelet)
Fax.: (1) 3��-8�1�
E-mail: recepcio@biovital.hu
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A férfi meddôség örökletes tényezôi
Nemzetközi adatok szerint a párkapcsolatok mintegy 15 
százalékánál fordulnak elô termékenységi problémák, 
melyeknek 40-50 százalékában a férfi nél állapítható meg 
valamilyen probléma. Az Y-kromoszóma károsodásai kö-
vetkeztében a hímivarsejtek érése sérülhet. Az Y-kromo-
szóma mikrodeléciói (kisebb szakaszok kiesnek a kromo-
szómából) a meddôség leggyakoribb genetikai okai közé 
tartoznak, így a mikrodeléció-vizsgálat elvégzése elenged-
hetetlen a férfi meddôség kivizsgálása során.

Az Y-kromoszóma csak férfi akban megtalálható 
nemi kromoszóma. Rajta találhatók a hímivarsejtek kelet-
kezéséhez és éréséhez szükséges gének. A kromoszóma 
szerkezeti sajátosságából adódóan relatív nagy gyakori-
sággal fordulnak elô rajta deléciók, azaz rövidebb-hosz-

szabb DNS-darabok hiányozhatnak. Amennyiben ezek a 
deléciók az úgynevezett AZF régióra esnek, a hímivarsejt 
képzôdésének zavarát okozzák, ami miatt egyáltalán 
nem vagy csak alacsony számban képzôdnek hímivar-
sejtek a herékben.

A mikrodeléció-vizsgálat során egy egyszerû száj-
nyálkahártyáról vett DNS-minta segítségével meg tudják 
mondani a szakemberek, hogy van-e olyan hiba, mely 
a meddôséget megmagyarázza, illetve ha van, akkor az 
AZF régió mely részére esik, és milyen terjedelmû. 

A vizsgálatot minden meddôségi problémákkal küz-
dô pár férfi tagjánál érdemes elvégeztetni, kiváltképpen 
a kóros spermaképpel rendelkezôknél, hiszen teljesen 
fájdalommentes, és pozitív eredmény esetén fölöslegessé 

válnak a további kellemetlen vizsgálatok, kezelések, mivel 
a genetikai diagnózis egyértelmûen magyarázza a med-
dôségi problémát. 

Attól függôen, hogy a deléció milyen terjedelmû, 
és az AZF régió mely részére esik, a hímivarsejt-képzôdés 
különbözô mértékben lehet károsodott, s ennek megfe-
lelôen különféle megoldások léteznek arra, hogy a med-
dôséget orvosolják. Szerencsére ma már a meddôségi 
centrumok szakemberei csodákra képesek, szinte minden 
esetben létezik valamilyen megoldás.

Dr. Nagy Zsolt  
genetikai diagnosztika

Telefon: 06-70-585-1352
E-mail: info@pressgt.hu

gyermekkor:

Okosít az omega-3
Könnyebben tanulnak és gyorsabban fejlôdnek értelmi képességeik az 
omega-3 zsírsavakat szedô gyerekeknek. a legújabb kutatások szerint az 
omega-3-bevitel hatására javult a gyermekek fi gyelme, koncentrálóképes-
sége és memóriája, valamint jobb lett felfogóképességük. 
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Nyugat-európában a figyelem középpontjába 
kerültek az omega-3 zsírsavak, mint a gyer-
mekek táplálkozásának fontos kiegészítôi. 

A legújabb kutatási eredmények szerint ugyanis a 
tengeri halakban található omega-3 zsírsavak segí-
tik a gyermekek agyának fejlôdését. Javul feladat-
megoldó képességük, és jobb tanulmányi eredmé-
nyeket érhetnek el az iskolában. Az eredmények 
annyira meggyôzôek, hogy például a brit  kormány 
azt fontolgatja, hogy az iskolásokat ezentúl nem-
csak tankönyvekkel, hanem omega-3-mal is rend-
szeresen ellátja majd. Szakértônk, dr. velkey vera 
gyermekgyógyász nyújt segítséget a téma megis-
meréséhez.
T.G.: Mik az omega-3 zsírsavak? 
v.v.: Az omega-3 zsírsavak – hasonlóan a vitaminok-
hoz – táplálkozásunk létfontosságú elemei. Legfôbb 
forrásuk a tengeri hal, melybôl heti 200-300 g-ot 
ajánlott megenni. Ezzel szemben Magyarországon az 
átlag fogyasztás ennek kb. egynyolcada. Más szóval 
nyolcszor annyi halat kellene ennünk, mint eddig tet-
tük, hogy biztosítsuk az optimális mennyiségû ome-
ga-3-bevitelt. 

T.G.: Milyen hatásuk van ezeknek a zsírsavaknak?
v.v.: Az omega-3 zsírsavak egyik legfontosabb hatása, 
hogy javítják a gondolkodásért és az értelmi képessé-
gekért felelôs agyterületek mûködését. Az omega-3 
zsírsavaknak több fajtájuk van, az egyik legfontosabb 
a DhA, mivel ez teszi ki az emberi agy kb. 30%-át. Ez 
a zsírsav alapvetô szerepet játszik az agyban levô ideg-
sejtek közti kommunikációs folyamatokban. Az intel-
ligencia és az értelmi képességek pedig ezen a kom-
munikáción alapulnak. Az omega-3-bevitel különösen 
akkor fontos, amikor a gyermekek agya a legnagyobb 
mértékben fejlôdik. 
T.G.: Eszerint a gyerekek intelligensebbek lesznek az 
omega-3-tól?
v.v.: Az omega-3 nem csodaszer, nem tud Nobel-dí-
jast faragni senkibôl, de segítséget nyújthat ahhoz, 
hogy a gyerekek értelmi képességei jobban fejlôdjenek. 
Egy vizsgálat például kimutatta, hogy azoknak a gyere-
keknek, akiknek étrendjét megfelelô mennyiségû ome-
ga-3-mal egészítették ki, jobb lett a problémamegoldó 
és koncentrálóképességük, valamint gyorsabb lett a 
felfogásuk. Egy másik, 8-9 évesek körében végzett ku-
tatás azt mutatta, hogy a rendszeresen omega-3-hoz 

jutó gyermekek 81 százaléka jobban olvasott, 67 száza-
léka jobban írt, 74 százaléka pedig jobb eredményeket 
ért el matematikából. A kutatók szerint a pozitív vál-
tozások hátterében a koncentrálóképesség javulása áll. 
Ez különösen fontos lehet azoknál a gyerekeknél, akik 
szétszórtak, és nehezen tudnak figyelni a feladatokra.
T.G.: Milyenek a hazai tapasztalatok az omega-3 zsír-
savakkal?
v.v.: Az eddigi tapasztalatok rendkívül pozitívak. A leg-
kiugróbb esetem az volt, amikor egy nehezen kezelhe-
tô, közepes tanuló kisfiú szülei arról számoltak be, hogy 
gyermekük másfél év alatt kitûnô tanuló lett.
T.G.: Milyen formában adják a gyerekeknek az omega-
3-at? Hajlandóak a gyerekek ezt bevenni?
v.v.: A halolaj általában nem tartozik a gyerekek ked-
vencei közé. Azonban létezik már olyan ízesített, ki-
fejezetten jóízû omega-3 kapszula, amit a gyerekek 
örömmel szednek.

Tari Gabriella

Hatása a vér koleszterin-összetételére
A koleszterintôl félünk, mert úgy tudjuk, érelmeszese-

dést okoz. Ez az állítás az alacsony sûrûségû lipoprotein-
nel (LDL, „rossz koleszterin”) kapcsolatban igaz, míg a nagy sûrûségû 
lipoprotein (hDL, „jó koleszterin”) éppen megakadályozza az erekben a 
koleszterin lerakódását.  ha az LDL/hDL aránya nem megfelelô, a kolesz-
terin lerakódik „plakk”-ként az érfalban, hajlamosít szív- és agyi infark-
tusra, és károsíthatja a vesét.

Klinikai kutatások megállapították, hogy a gránátalmalé kedvezôen ha-
tott az LDL/hDL arányra. Dr. Michael Aviram professzor (Rambam Medi-
cal Center) vizsgálatai szerint a kísérletben részt vevô személyek vérében 
a gránátalma hatóanyagai 20%-kal csökkentették az LDL-koleszterin 
mennyiségét (Am. J. Clin. Nutr. 2000, 71, 1062). 

Segíti az erek tisztítását
De mit tehetünk az artériákban már kialakult meszesedéssel, amelynek 
fokozódása szívinfarktushoz vezethet? A gránátalmalé a kutatásban 
résztvevô betegeknél átlagosan 35%-kal csökkentette az artériák mesze-
sedettségének mértékét egy év alatt, míg a kontrollcsoportban a plakk 
vastagsága jelentôsen növekedett.

A magas vérnyomás káros a koszorúerekre 
A magas vérnyomás az egyik rizikófaktora az szívbetegségeknek. Dr. Aviram 
kísérleteiben a gránátalmalé már két hét alatt mintegy 5%-kal, de egy év alatt 
stabilan 21%-kal csökkentette a systolés vérnyomást a magas vérnyomású pá-
ciensek körében. (Artherosclerosis 2001, 158, 195)
Jelenlegi ismereteink szerint a gránátalma antioxidáns polifenoljainak kö-
szönhetôen széleskörû védelmet képes nyújtani a szív és az érrendszer 
egészségének.

Dr. Ôsapay György
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A szülôk gyakran aggódva teszik fel ezt a 
kérdést, ha gyermekük növekedésének 
üteme elmarad társaiétól. Senki sem más-

fél méter magasnak képzeli el felnôtt fiát. hiszen 
az alacsonynövés (hyposomia) nem pusztán testi 
probléma. Önértékelési és beilleszkedési zavaro-
kat okozhat a gyermeknél, és esetenként a fel-
nôttnél is. Annak, hogy gyermekünk növekedési 
üteme elmarad kortársaiétól, számos kiváltó oka 
lehet. Ezek jelentôs része befolyásolható. Éppen 
ezért az alacsonynövés vagy annak gyanúja miatt 
nem elég aggódni, orvoshoz kell fordulni! 

Az alacsonynövés hátterében állhat egészen 
egyszerû ok, mely kezelést sem igényel, azonban 
súlyos betegség is meghúzódhat mögötte. A leg-
egyszerûbb ok, amikor a gyermek családtagjai is 
alacsonyak, és ô ezt az alkatot örökli. Elôfordul-
hat, hogy a gyermek növekedési üteme elmarad 
a kortársaitól. A késôn érô típusnál a nemi érés is 
késik, de a nemi éréssel együtt a hossznövekedés 
is felgyorsul, és ezek a gyermekek végül maga-
sabbak is lehetnek társaiknál.

Stefanek Gertrúd
A mozgás öröme a lényeg

Névjegy: 

stefanek Gertrúd  
olimpiai bronzérmes,

világ- és Európa-bajnok

született:
Ózd, 19�9. július �.
családi állapota: férjezett
Gyermeke: Karola, 1990-
ben született

interjúGyóGyhír  

Stefanek Gertrúd ma már ritkán vesz tôrt a kezébe, mégsem szakadt el kedvenc sportágától.  
A Kôbányai Törekvés SE szakosztályvezetôjeként nemcsak lánya, Karola versenyein izgul, ha-
nem az egyesület összes versenyzôjéért. Fontos szerepet tölt be életében a VEVIA – a Veterán 
Vívónôk Infantilis Asztaltársasága – is, amely jól példázza, hogy a sportolás során életre szóló 
barátságok köttetnek.
Sokan emlékeznek még a tôrvívás szépségkirály-
nôjeként emlegetett vívónô legendás, fenékig érô, 
hosszú hajára. Gertrúd így emlékszik vissza copfjának 
elvesztésére:
– Az 1986-os esztendô enyhén szólva nem az én 
évem volt. Nem csak azért, mert nem hoztam az 
elvárt eredményeket. Egy baleset folytán kettétört 
pengémmel megsebesítettem sporttársamat, Kovács 
Editkét. Szerencsére nem érte maradandó károsodás, 
pszichésen mégis nagyon megviselt az eset. Eget ren-
getô változtatással akartam kezdeni az újévet, ezért 
’87 januárjában beültem a fodrászszékbe, és levá-
gattam a hajamat. Még ma is hallom az olló csat-
tanását, és magam elôtt látom a döbbent arcokat, 
amikor a fodrász kezembe adta lenyisszantott cop-
fomat. Az „áldozat” lendületet hozott az életembe. 
Ugyan egyéniben még mindig nem hoztam az elvárt 
eredményeket, de csapatban világbajnokok lettünk 
Lausanne-ban. Elôre megálmodtam a gyôzelmet, és 
megfogadtattam a csapattársaimmal, ha nyerünk, 
beugrunk a szökôkútba. Az ígéretünket be is tartot-
tunk – életünk legbolondabb és legboldogabb für-
dése volt! Különösen örültem annak, hogy az utolsó 
riposztot Kovács Edit adta, így ôt dobáltuk a levegô-
be. 
A sporttársakkal szövôdött barátság és a vidám han-
gulat az aktív pályafutás befejezése után is megma-
radt, a lassan szenior korba lépô hölgyek továbbra 
sem hanyagolják el a Veterán Vívónôk Infantilis Asz-
taltársaságát.
– Családjaink is elfogadták, hogy a kedd este a mi-
énk. Szükségünk van ezekre a találkozókra. Mindent 
tudunk egymásról, és segítjük egymást, ahogy tud-
juk. A fehér asztal mellett pedig mi is csak anyák és 
feleségek vagyunk, ugyanazok a témák foglalkoztat-
nak minket, mint bármelyik nôt: család, gyerekek, fô-
zés, szépségápolás, pletykák és hasonlók. 
Életében elsô helyen szerepel a család. Bevallja, kicsit 
nehezen rázódott bele a háziasszonyi szerepkörbe.
– Még Karola születése után is aktívan sportoltam. 
Tehettem, mert a férjem szívvel-lélekkel mellettem 
állt, és mivel anyósommal egy házban laktunk, így 

nem haltunk éhen. Aztán szép lassan magam is ked-
vet kaptam a fôzéshez, és egyre több örömet leltem 
benne. A reformkonyha híve vagyok, a zsírral készült 
ételeket már meg sem tudom enni. Sok fehér húst, 
zöldséget és gyümölcsöt teszek az asztalra. Az ét-
olajreklámot meggyôzôdésbôl vállaltam el. Mielôtt 
belevágtam, alaposan utánanéztem, hogy mihez 
adom a nevemet. 
A mozgás sem maradhat ki a család programjából. 
Arra nevelte lányát, hogy mozgás nélkül nincs élet.
– Kezdetben a víváson kívül mindenféle sportággal 
kísérleteztünk. Amikor Karola tizenkét éves lett, rá-
találtunk a kôbányai egyesületre, ahol sérült és ép 
gyerekek együtt sportolnak. Boldoggá tesz, hogy a 
lányom itt jól érzi magát, ezért örömmel vállalom az 
utazgatást a város másik végébe. Szakosztályvezetô-
ként szívvel-lélekkel részt veszek az egyesület életé-
ben. Nem tudom megmondani, a lányom mire viheti 
a tôrvívásban, hiszen a kadettévei nem túl szerencsé-
sen alakultak, egy lábsérülés és egy korábbi problé-
ma miatt kettôs mûtéten esett át. Most viszont újra 
lendületet kapott, és jó versenyzôtípus. Csak azt vá-
rom el tôle, hogy szeresse, amit csinál. 
Én nagyon sokat kaptam a sporttól. Már azon is túl-
tettem magam, hogy a Los Angeles-i olimpia kima-
radt az életünkbôl. Nem érzem, hogy bármirôl le kel-
lett volna mondanom az élsport miatt, talán csak azt 
sajnálom, hogy nem jártam mellette egyetemre, és 
nem fektettem nagyobb hangsúlyt a nyelvtanulásra. 
Callanetics-szel tartom rendben magam, legalább 
hetente háromszor elvégzem a gyakorlataimat.  
A férjem teniszezik, új szerelme a vitorlázás. Közös 
szenvedélyünk a síelés, amit együtt ûz a család. 
Szerencsére a komoly betegségek elkerülték a csalá-
dot, de kisebb-nagyobb problémák elôbukkantak.
– Betegség esetén orvoshoz fordulunk, mert na-
gyobb bennem a pánik, mint hogy a természetgyó-
gyászattal kísérletezzek. Szépségápolásban viszont a 
természetes dolgok híve vagyok. Nagyon megválo-
gatom a felhasznált anyagokat. Fontos, hogy egy nô 
mindig jól ápolt legyen!

PUSKáS KATI n

Súlyos családi problémák, rossz szociális kö-
rülmények, ingerszegény környezet is növekedé-
si elmaradáshoz vezethetnek. A krónikus beteg-
ségben, felszívódási zavarban szenvedô gyermek 
növekedése szintén elmarad társaiétól. 

Az alacsonynövés mögött állhat a méhen 
belüli növekedés zavara. Ez a magzati életben 
ható különbözô ártalmak, például az édesanya 
betegsége miatt jön létre, illetve ha az anya al-
koholt fogyaszt és/vagy dohányzik a terhesség 
alatt. Ilyenkor az újszülött kis súllyal és hosszal 
születik.

A leggyakoribb, súlyos növekedési elmara-
dással járó betegség az achondroplásia. Ez egy 
genetikai betegség, mely minden 20 000 élve 
születésbôl egyszer fordul elô, azaz Magyaror-
szágon évente 4-6 ilyen gyermek születik. A be-
tegség veleszületett porckárosodással jár, ennek 
következtében a hossznövekedés gátolt. A bete-
gek felnôttkori testmagassága kb. 110-130 cm. 
Az achondroplásiás törpenövés jellegzetessége, 
hogy a kezek és a lábak aránytalanul rövidek, a 
fej általában nagyobb, viszont a törzs lehet nor-
mál méretû. 

Kis növéshez vezet az agyalapi mirigyben 
(hipofízis) termelôdô növekedési hormon hiánya, 
illetve, ha a hormon nem tudja kifejteni a hatá-
sát. E betegekre jellemzô – szemben az achond-
roplásiás törpékkel –, hogy arányos testalkatúak. 
A betegség már kisgyermekkorban kiderülhet a 
lelassult növekedési ütemtôl. A hipofízises erede-
tû törpeség más agyalapi hormonok elégtelen-
ségével is összefüggésbe hozható. Az agyalapi 
mirigy eredetû törpenövést elsôsorban röntgen-

vizsgálattal, illetve a növekedési és egyéb 
hormonok szintjének meghatározásával 

lehet kimutatni. Eredményes kezelé-
se hormonpótlással történhet.

Fontos! Az alacsonynövés 
kezelhetô formáiban csak 

korai diagnózissal és 
kezeléssel lehet jó 
eredményt elérni.

Dr. Boross Gábor 
gyermekorvos

Gyógyhír klinikaGyóGyhír  

Gyógyhír szeptember

Kicsi marad?
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Állítsuk meg
a hajhullást!

Létezik egy új lehetôség, mellyel hatékonyan vehet-
jük fel a harcot a hajhullás ellen. Dr. Kovács János 
bôrgyógyász fôorvoshoz sokan fordulnak segítségért 
olyanok, akiknek komoly gondot okoz túlzott mértékû 
hajhullásuk. A doktor úr most megosztja velünk tapasz-
talatait. 

Gyakran kelt aggodalmat, ha túl sok 
hajszálat találunk a fésûnkben vagy 
hajmosáskor a lefolyóban. A jó hír 

az, hogy egy új hatóanyag-kombinációval és 
néhány tanács megfogadásával segíthetünk 
ezen a problémán. Dr. Kovács János bôrgyó-
gyász fôorvossal beszélgettünk a hajhullás 
okairól és kezelési lehetôségeirôl.

– Tudja-e az orvostudomány, hogy mi okozza 
a hajhullást?

– A hajképzô folyamat központja a fejbôr alatt 
található hajgyökér, ez felelôs a hajszálak 
rögzítéséért és növekedéséért. A hajgyökeret 
rugalmas szövetek (ún. kollagénburok) veszik 
körül. A hajszálerek, amelyek a hajképzéshez 
szükséges tápanyagokat szállítják, e szövete-
ken keresztül jutnak be a hajgyökérbe. A leg-
újabb kutatások szerint a hajhullást gyakran 
a hajgyökeret körülvevô szövetek megkemé-
nyedése okozza. Ez gátolja a vérkeringést, és 

ilyenkor a hajgyökér tápanyag-ellátottsága 
és anyagcseréje károsodik. Ennek hatására a 
hajgyökér elgyengül, deformálódik, és ez a 
hajszálak idô elôtti elvesztését eredményezi. 
Ezen felül más okok is állhatnak a hajhullás 
hátterében, pl. stressz, fogyókúra, bizonyos 
tápanyagok hiánya stb. 

Ilyenkor célzott kezelésre van szükség, 
melyet minél elôbb érdemes elkezdeni, mert a 
folyamat nagyfokú hajritkuláshoz vezethet.

– Van-e hatékony módszer a hajhullás meg-
állítására?

– Sokféle módszer és termék létezik, ezek 
nagy részét kipróbáltuk. Az eredmények 
vegyesek voltak. Kiemelkedôen jó tapasz-
talataink vannak egy nemrég megjelent ké-
szítménnyel, az úgynevezett hairClinic kap-
szulával. Azoknál, akik ezt szedték, nagyon 
meggyôzô eredményeket láttunk. hajuk álla-

potának javulása 
már néhány heti 
használat után 
t a p a s z t a l h a t ó 
volt. Két-há-
rom hónap alatt 
a készítményt 
sze  dôk haja lát-
hatóan sûrûbbé 
és dúsabbá vált. 
Egyikük úgy fo-
galmazott, hogy 
„olyan, mintha 
hajszálait valami 
rögzítette volna a 
fejbôréhez”.

– Minek köszönhetô ez a különleges haté-
konyság? 

– A hairClinic kapszula hatóanyaga a Kerato-
nil complex. Ez egy hajhullás ellen kifejlesz-
tett hatóanyag-kombináció, mely intenzíven 
táplálja a hajgyökeret. három nagyon fontos 
hatással rendelkezik. A legfontosabb, hogy 
küzd a hajgyökerek elgyengülése, deformáló-
dása, ezáltal a hajszálak idô elôtti elvesztése 
ellen. Másrészt hozzájárul, hogy a hajszálak 
erôsen kapcsolódjanak a fejbôrhöz. Emellett 
segíti a keratin képzôdését, mely a hajszál 
építôanyaga. A keratin teszi a hajat erôssé 
és rugalmassá. A hairClinic kapszulát szájon 
át bevéve kell alkalmazni, így a hatóanyagok 
a vérkeringés útján célzottan jutnak el a haj-
szálak gyökereihez.

– Mit tehetünk még a hajhullás megszünte-
tése érdekében?

– általános szabály, hogy hajmosáskor hasz-
náljunk kímélô sampont, és ezt mindig alapo-
san öblítsük ki! Az öblítés körülbelül ötször 
annyi ideig tartson, mint a mosás. Soha ne 
szárítsuk hajunkat túl forró levegôvel! ha le-
hetôség van rá, hagyjuk magától megszárad-
ni. Lehetôleg kerüljük a dauert és az agresz-
szív hajfestékeket. A hosszú hajat tanácsos 
minél gyakrabban kibontva viselni. A túlságo-
san szoros hajgumik és csatok károsíthatják 
a hajszálakat. Törekedjünk kiegyensúlyozott, 
vitaminokban gazdag táplálkozásra. Ezen 
tanácsok megfogadása tovább növelheti a 
hairClinic kúra hatékonyságát.

 n
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Egy jól mûködô, szervezett szûrési rendszer-
nek népegészségügyi jelentôsége van. Ha  
a meghívottak kellô számban megjelennek 
az adott daganatos betegség korai felisme-
rését célzó vizsgálaton, a még tünetmentes 
elváltozások felfedezésével javulnak a gyó-
gyulás esélyei. 

Rákszûrés: éljen a lehetôséggel!

Az Egyesült államokban túlélônek nevezik azt az embert, aki felgyógyult 
egy daganatos betegségbôl. Elismerik azt a bátorságot és kitartást, amely-
lyel szembenézett a kórral, és legyôzte a rákot. Nálunk még ma is ba-

bonás félelem övezi a rosszindulatú elváltozásokat. Könnyedén beszélgetünk a 
nem kevésbé kockázatos infarktusunkról, koszorúér-mûtétünkrôl, de nem köny-
nyû olyan embert találni, aki kiáll és elmondja, min ment keresztül, míg végül 
meggyógyult a daganatos betegségébôl. Inkább homokba dugjuk a fejünket, és 
úgy gondoljuk, amirôl nem veszünk tudomást, az nincs is! Pedig van, hazánkban 
sokkal több ember hal meg rákban, mint a szomszédos Ausztriában.

Esély a gyógyulásra
Mintegy kétszázféle daganatos betegség tartozik a rák gyûjtôfogalom alá. Ezek 
közül jó néhányat meg lehet gyógyítani, illetve megfelelô kezeléssel jó életminô-
séget tudnak biztosítani az érintetteknek. Döntô lehet a korai felismerés.

– A daganat egy ponton keletkezik, majd idôvel a nyirok- vagy a vérerek 
útján terjedni kezd. ha még akkor sikerül elcsípni, mielôtt áttétet képezne, az 
elváltozás kioperálásával, személyre szabott terápiával visszaadhatjuk a beteg 
egészségét – állítja dr. Cornides ágnes, az állami Népegészségügyi és Tiszti-
orvosi Szolgálat (áNTSZ) Közép-magyarországi Regionális Intézetének szûrési 
koordinátora. – A szûrés egészséges, tünet- és panaszmentes, a betegség szem-
pontjából kockázatos csoportban tartozó népesség célzott vizsgálatát jelenti. Le-
het szervezett, névre szóló meghívóval vagy alkalomszerû, kampány keretében, 
illetve más panasz kapcsán elvégzett vizsgálat. Szûrni azokat a tumorfajtákat 
érdemes, amelyek vizsgálatára megbízható módszer áll rendelkezésünkre, az 
elváltozás elég korán felfedezhetô, és a beteg sorsa jobbra fordítható. Ahhoz, 
hogy az egészségügyi ellátórendszer személy szerint meghívjon valakit szûrésre, 
a vizsgálati módszernek nagyon szigorú kritériumoknak kell megfelelnie. Ilyen 
az emlô- és a méhnyak-rákszûrés, amelyet a világ Rákszövetségének és az Eu-
rópai Unió ajánlása alapján végzünk, a világon mindenhol azonos módszerrel 
történik.

A legfôbb kritérium az, ha módszeresen végigviszik, akkor csökken a ha-
lálozás. Emlôráknál 70 százalékos részvételi arány szükséges ahhoz, hogy 5-7 
éven belül 30 százalékkal csökkenjen a halálozási arány. Méhnyak-szûréssel 
még jelentôsebb eredmény, 90 százalékos csökkenés érhetô el, mert már a rák-
megelôzô állapotot is felismerjük. Emlôráknál egyre kisebb daganatot tudunk 
felfedezni, de az már rák. viszont az nem mindegy, hogy van-e áttét, és milyen 
heroikus küzdelmet igényel – mûtét, sugár- és kemoterápia – a beteg életének 
megmentése.

Rejtett tünetek
A vastag- és végbélrák szûrésének modellvizsgálata után azt vártuk, hogy hamarosan az 
áNTSZ szervezte szûrési program része lesz ez a daganatos megbetegedés is. A késleke-
dés fô oka az, hogy nincs egyértelmûen biztos módszer.

– A székletvérvizsgálat alkalmas módszere lehet a korai stádiumú daganat, vagy a 
rák elôalakjának tekintett, vérzô polipok felfedezésének. De a székletben kimutatható, 
parányi mennyiségû vérzés a fogínytôl a gyomorvérzésen át az aranyérig bárhonnan 
eredhet – magyarázza dr. Cornides ágnes, – ezért ilyenkor el kell végezni a béltükrözést 
(kolonoszkópia), amelynek során a felfedezett elváltozást el is távolítják. Bár a beavatko-
zás némi kellemetlenséggel jár, életmentô lehet. Az Egyesült államok egyes részein ezt 
a módszert önállóan, megelôzô székletvér-kimutatás nélkül alkalmazzák, 50 éves kortól 
10 évente ajánlják elvégezni. Mások azt mondják, nem kell a teljes vastagbelet átnézni, 
elég a daganat szempontjából legkritikusabb szakaszt, a szigmabelet és a végbelet meg-
vizsgálni, ezt viszont 5 évente.

Tehát nincs általánosan elfogadott eljárás. Amellett, hogy többféle módszer lé-
tezik, az érintetteket sem könnyû meggyôzni. Akiknél a székletvizsgálat rejtett vérzést 

mutatott ki, alig ötven százalékuk vállalkozott az ilyen esetben ajánlott béltükrözésre. 
Kulcsszereplô lehet a háziorvos, aki meggyôzi páciensét, hogy érdemes vállalni a további 
vizsgálatokat. 

hasonló helyzetben van a prosztataszûrés is, nincs egyértelmûen elfogadott mód-
szer, a jelenleg alkalmazott tapintásos és ultrahang vizsgálat, valamint a PSA (prosztata 
specifikus antigén) teszt még elég nagy bizonytalansági zónát hagynak. Egy pozitívnak 
mutatkozó lelet további vizsgálatokat igényel, és amíg a szövettani eredmény nem iga-
zolja vagy zárja ki a rosszindulatú elváltozást, addig az érintett egy végzetesnek gondolt 
betegség tudatában él, ez nagy lelki teher lehet. De felnôtt emberként jobb elmenni a 
szûrôvizsgálatokra, és szembesülni egy olyan elváltozással, amely most még gyógyítható, 
de évekig halogatva, elôrehaladott stádiumban felfedezve már az életünkbe kerülhet.

KoLIMáR ÉvA n

Séta a nôk egészségéért
2008-ban az AVON Magyarország emlôrák 
elleni küzdelmének 10. évfordulóját ünnepeljük. 
A hagyományokhoz híven szeptember 13-án a 
Városligetben ismét megrendezik a Gyaloglás az 
életért elnevezésû programot. A világszerte ismert 
kozmetikai cég célja, hogy felhívja a nôk figyelmét 
az emlôszûrés fontosságára. Az egész napos ren-
dezvény 11 órakor kezdôdik a Petôfi Csarnoknál, 
szûrôvizsgálatokkal és a délutáni koncerttel várják 
az érdeklôdôket. Többek között fellép Zséda, Gás-
pár Laci, Szinetár Dóra és Bereczki Zoltán. 

Daganatszûrések
szervezett szûrés Életkor (év) Gyakoriság
Méhnyak (nôknek) 2�–�� legalább 3 évente
Emlô (nôknek) ��–�� 2 évente

Ajánlott vizsgálatok
Vastagbél �0–�0 2 évente
Prosztata (férfiaknak) �0 év felett 2 évente
Szájüregi  �0 év felett félévente
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az orvos válaszol

A nagyvilágban az emberek és az állatok többnyire békésen és 
egészségesen élnek egymás mellett. vannak bizonyos fertôzô be-
tegségek, amelyek kórokozói képesek az állatról emberre és az em-
berrôl az állatra átterjedni. Ezek a zoonózisok. A betegséget kiváltó 
kórokozók lehetnek paraziták, baktériumok, gombák, vírusok vagy 
prionok. A paraziták olyan élôsködôk, amelyek önmagukban élet-
képtelenek, legalábbis életük egy szakaszában szükségük van egy 
melegvérû gazdaszervezetre, ami lehet állat vagy ember. A tetvek 
is paraziták, pici, szabad szemmel alig látható szárnyatlan rovarok. 
Közülük a fejtetû a hajszálakon, a fejbôrön élôsködik, esetleg rá-
terjedhet a szemöldökre, szempillákra. A lapostetû a szeméremtá-
jakon, míg a ruhatetû a szövetek között, a ruházatban megbújva 
élôsködik. három alfaj, különbözô életterülettel, különbözô módon 
terjednek, és kinézetük is különbözik. A lapostetû leginkább szexu-
ális úton terjed. A ruhatetû nehezebben vihetô át, általában zsúfolt 
intézmények rosszul gondozott vagy gondozatlan lakóit érintheti. 

A leggyakoribb és legkönnyebben terjedô fertôzés a fejtetû. 
általános problémát jelent, minden társadalmi rétegben elôfordul. 
Különösen a gyermekközösségek veszélyeztetettek. Nagyon köny-
nyen és egyszerûen terjed. Akár személyes érintkezés, közösen 
használt fésû vagy hajkefe, sapka, kalap útján is átadható. A gye-
rekeknél sokszor alig észrevehetô a tetvesség. A fejbôr viszketése, 

Kellemetlen vérszívók:
a tetvek

Dr. Sánta Zsuzsanna

szakgyógyszerész

a gyakori vakarózás kelthet gyanút. Az elkapart, sérült fejbôrön 
egyéb súlyos fertôzés alakulhat ki. 

A nôstény tetû fényes, szürkésfehér petéket, serkéket rak, ezek 
apró gömbök formájában tapadnak a hajszálakhoz. A serkék mo-
sással nehezen távolíthatóak el. Azért veszélyesek, mert a serkék 
gyorsan kifejlôdnek, és újra petéket raknak. Kezeléskor erre külön 
ügyelni kell, a hajban talált állatok mellett a serkéket is el kell 
pusztítani. A legtöbb tetûirtószer ezért úgy alkalmazandó, hogy a 
kezelést tíz nap múlva meg kell ismételni, hogy a serkék is elpusz-
tuljanak, és a további fertôzést megakadályozzuk. Tetû bármely 
gyermekközösségben felbukkanhat. Nem kell szégyenkezni miatta, 
hanem mielôbb kezelni! Az élôsködôk kiirtása bármilyen kellemet-
len is, egyszerûbb, mint az esetlegesen elôforduló más súlyosabb 
megbetegedés kezelése. 
tetûirtószerek: Nittyfor, Nix, Paranit

s z p o n z o r Á l t  c i k ks z p o n z o r Á l t  c i k k

A császármetszésrôl általában

Az esetek jelentôs részében ma már epidurá-
lis érzéstelenítést (gerincközeli érzéstelenítés!) 
használnak, így az anya ugyanúgy részese 
gyermeke megszületésének, mint ha spontán 
hüvelyi úton történt volna a szülés.
hogyan történik maga a mûtét?
1.  Infúziót kap az anya, hogy a keringése meg-

felelôen stabil legyen a mûtét alatt,
2.  szeméremszôrzetét leborotválják, mivel 

maga a metszés vízszintesen a bikini vona-
lában történik, így a heg nem fog látszani a 
késôbbiekben,

3.  katéter felhelyezése, mivel a mûtét alatt nem 
tudja szabályozni a vizeletét a kismama,

4.  az érzéstelenítés beállta után kezdik meg a 
mûtétet.

Az operáció alatt mûszerek segítségével fi-

Császármetszésnél a magzatot a hasfalon keresztül emelik ki az anyaméhbôl. Egyes esetekben 
ezt a mûtéti technikát elôre tervezik, ilyenkor a kismamát fel lehet, vagyis fel kell készíteni a be-
avatkozásra. Máskor a császármetszés a szülés valamelyik szakaszában válik indokolttá, ezért 
a terhesfelkészítô foglalkozásokon mindig beszélni kell róla, hogy a kismama ezt ne negatív 
élményként élje meg.

gyelik az édesanya vérnyomását, pulzusát és 
egyéb életfunkcióit. Fontos, hogy a gyermek-
orvos is jelen van a mûtétnél az újszülött fo-
gadására.

Mûtét után általában 10-12 óra eltelté-
vel a szülésznôk segítenek felkelni az anyának 
(persze ez az idô lehet kevesebb és több is, 
ezt mindig az altatóorvos dönti el). Ilyenkor 
történik meg a katéter eltávolítása. A mûtéti 
heg néhány napig még fájni fog, de a kímé-
letes és rendszeres mozgás nélkülözhetetlen a 
teljes gyógyuláshoz. A varratokat általában az 
ötödik-hatodik napon eltávolítják.
A szoptatásnál válasszunk mindig optimális 
testhelyzetet, illetve vegyük igénybe az erre 
használható segédeszközöket.

SoLTÉSZNÉ SZENES KINGA n
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emlÔrÁK: riziKÓFaKtOrOK, tÚlÉlÉsi stratÉgiÁK
immunerôsítô gyógygombák és a testmozgás jelentôsége
a megelôzésben és a kiegészítô (szupportív) terápiában

az emlôrák a nôket sújtó leggyakoribb daganat-
típus. ezért fontos azoknak a befolyásolható rizikó-
faktoroknak a tudatosítása, amelyek csökkentésével 
hozzájárulhatunk a betegség megelôzéséhez és 
leküzdéséhez. 

s z p o n z o r Á l t  c i k k

Az ezredforduló után a kombinált hormonterápia (ösztrogén-pro-
geszteron) emlôdaganat-keltô hatását mutatták ki klinikai kísér-
letben változókor utáni nôknél. A túlsúly az egyik legjelentôsebb 

befolyásolható tényezô, amely lényegesen megnöveli az emlôdaganatok 
kialakulásának a valószínûségét, továbbá jelentôsen csökkenti a túlélési 
esélyeket a már megbetegedett nôknél, elôsegíti a közeli és távoli áttétek 
képzôdését. Jelentôs problémát jelent, hogy az emlôrákos nôk túlnyomó 
részénél a diagnózis után súlygyarapodás tapasztalható, ami csökkent-
heti túlélési esélyeiket. A testtömeg növekedésének okát a kutatók a 
kevesebb mozgással magyarázzák. A legújabb felmérések alapján a zöld-
ségekben és gyümölcsökben gazdag táplálkozás (legalább napi 5 alka-
lommal fogyasztott zöldség-gyümölcs) és a rendszeres testmozgás (napi 
fél óra séta) együttesen (de nem egymás nélkül!) jelentôsen – közel 50 
százalékkal – képes javítani az emlôrákban szenvedôk túlélési esélyeit 
túlsúlytól függetlenül! A kutatók újabban nemcsak az ösztrogén, hanem 

az inzulin rákkeltô hatását is gyanítják a fentebb leírt jelenségek mögött. 
A magas inzulinszint – cukorbetegség nélkül is – jelentôsen elôsegítheti a 
távoli áttétképzôdések kialakulását, és csökkentheti az emlôdaganatban 
szenvedôk túlélési esélyeit. Egy tudományos felmérés szerint a testmoz-
gás javítja az inzulinérzékenységet és csökkenti a vér inzulinszintjét emlô-
rákos betegeknél is.

Egyes jó minôségû gyógygombakivonatokról (Bokrosgomba kivonat) 
klinikai kísérletekben megállapították, hogy nemcsak a kemoterápia ká-
ros mellékhatásait csökkentik, és az életminôséget javítják nôgyógyá-
szati tumorokban szenvedôknél, hanem jelentôs emlôrákellenes hatást 
is kifejtenek (68 százalék feletti hatékonysággal tumorméret-csökkenést 
és/vagy életminôség-javulást). Egyes gyógygombák (pL. AGARICUS BLA-
ZEI MURILL) jelentôsen javíthatják az inzulinérzékenységet, elôsegítve a 
gyógyulást és a megelôzés hatékonyságát. Az apigenin flavonoidról kí-
sérletileg mutatták ki emlôdaganat-ellenes hatását. Ennél fogva érdemes 
lehet úgynevezett 2. generációs, apigeninre standardizált flavonoid-, illetve 
búzacsírafû-kivonatokat fogyasztani.

Szerzô: varga Gábor, Dipl.-Kfm.
www.apigenin.de, www.patkonyelv.hu

Tel: 06/70/4231121, 06/30/3918080

gYOrs, lÁtVÁnYOs
OrVOsKOzmetOlÓgiai elJÁrÁsOK!

•  sePrÛVÉna – VilÁgÚJdOnsÁg miKrOhUllÁmOs, VÉrzÉs, 
KötözÉs, mellÉKhatÁs nÉlKüli terÁPia, akár egy kezelés-
sel is látványos, tartós eredmény, költségkímélô megoldás.

•  rOsaCea, aCne – ÚJ, miKrOhUllÁmOs + iPl KezelÉs 
mellékhatás (szteroid) nélküli komplex terápia, külsô-belsô okok 
feltárásával, gyors, látványos javulás! 

•  VÉgleges szÔrtelenÍtÉs – nyáron is, bármilyen színû bôr  
esetén FÁJdalOmmentesen, maXimÁlis hatÉKOnY-
sÁggal!

•  a rÁnCOK elleni harc hatékony eszköze a hideglÉzeres- 
hYalUrOnsaVas BÔrFeltöltÉs mellÉKhatÁs, FÁJda-
lOm nÉlKül! 

•  PigmentFOlt – mÁJFOlt – A foltokba irányított fény bontja a 
festékmolekulákat, a folt elhalványodik, majd megszûnik.

Kupon
4000 forint értékben 
kezelôbérlet esetén

Ôszi akciós kezelések!
dr. Perjésiné nagy ildikó

06/30/9600-933
www.naturklinika.hu

Hatásos hajerôsítés mindenkinek
szakterületem és hobbim is a problémás hajak ápolása és kezelése. meggyôzôdésem, hogy mindenkinek 

lehet erôsebb és dúsabb haja, de tenni kell érte. sokaknak tudtam már segíteni ebben.  – gyulai anikó mesterfodrász írása
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Sok vendégem fordult hozzám elkeseredetten hajának minôsége miatt. 
Legtöbbjüknek vékony szálú, töredezett, fénytelen és gyenge volt a 
haja, a legnagyobb problémát azonban a fokozott hajhullás jelentette 

számukra. Az általam javasolt Biovanne hajerôsítô módszer hatására hajuk 
állapota jelentôs változáson ment keresztül. Néhány elégedett vendégem be-
számolója biztatásul szolgálhat azoknak az olvasóinknak, akik hasonló prob-
lémákkal küzdenek.

„Második gyermekem születéséig nem volt problémám 
a hajammal. A szülés után nem sokkal azonban hullani 
kezdett, gyengévé, fakóvá vált, és elvesztette tartását. 
Képtelen voltam jó frizurát készíteni belôle. Kipróbáltam 
többféle gyógysampont, de nem sokat segítettek. Ko-
molyan kétségbe voltam esve. Aztán Anikó, a fodrászom 
elmagyarázta, hogy sokkal fontosabb a hajhagymák bel-
sô táplálása, mint a külsôdleges ápolás. Javasolta, hogy 
szedjem a Biovanne szépségvitamint, mert tapasztalata 

szerint ennek ideális az összetétele. Néhány hónap alatt a hajam rendbejött, megállt 
a hullása, és sokkal erôsebb és dúsabb lett. Még a tapintása is teljesen megváltozott, 
most olyan jó érzés hozzáérni, beletúrni.”

mag Júlia, 35

„Gyerekkorom óta szép hosszú hajam volt. Két éve ôsszel 
erôsen hullani kezdett. Azt javasolták, hogy vágassam le, 
de ezt semmiképpen nem akartam. Az Anikó által aján-
lott módszer segített: minden reggel és este 3 percet 
masszíroztam a fejbôrömet, és szedtem a Biovanne-t.
Azóta sokan megdicsérték, hogy milyen szép a hajam, 
de a legfontosabb, hogy én is elégedett vagyok.”

majoros Krisztina, 31

„Évek óta festetem a hajam, ami nagyon tönkretette: 
száraz lett, töredezett, és hullott. Próbálkoztam speciális 
samponokkal, balzsamokkal, de a hatás nem nyûgözött 
le. Akkor döntöttem el, hogy kipróbálom a Biovanne 
módszert, amikor olvastam Gyulai Anikó cikkét. Nagyon 
tetszett, ahogy leírta, hogy a hajunk, hasonlóan egy ró-
zsabokorhoz, akkor lesz igazán szép, ha a gyökerei meg-
kapják a szükséges tápanyagokat. Több hónapja szedem 
ezt a kapszulát, és tényleg nagyon bevált. A hajam erôre kapott, szép és egészséges 
kinézetû lett. Megint van tartása, mint régen volt, és így könnyen kezelhetô. Csak 
ajánlani tudom azoknak, akik hasonló problémákkal küszködnek!”

dávid Ferencné, 47

Bizinger Katalin 
gyógykozmetikus
Bp. V., Alkotmány u. �.
Tel.: 0�-�0/32�-11�9

Gyanús anyajegyek
Több anyajegyem van az arcomon és a testemen. Mire figyeljek?

(P. Helga)

Széles körben ismeretes, hogy a pigmentált (festékes) anyajegyek 
rosszindulatúvá válhatnak, ezekbôl indulhatnak ki az úgynevezett me-
lanómák (a melanociták, fekete-barna festéktartó sejtek rosszindulatú 
elváltozása). vendégeim körében nem gyôzöm hangsúlyozni, hogy na-
gyon fontos az anyajegyek folyamatos vizsgálata, illetve ha szükséges, 
sebészeti eltávolítása. Az önvizsgálat során a következô jelekre kell 
odafigyelni, és ha bármelyik felmerül, orvoshoz fordulni, aki elvégzi a 
szakszerû szûrôvizsgálatot:
•  ha az anyajegy sérültnek, gyulladtnak látszik, vagy vérzik, fájdalmas, viszket.
•  ha a széle szabálytalanná válik, és nem határolódik el a környezetétôl.
• ha szélessége több mint 5 milliméter.
•  ha aszimmetrikussá válik, és egyenetlen, hámló felszínnel rendelkezik.
Ilyenkor ne sajnáljuk az idôt és a fáradságot, hogy szakorvoshoz for-
duljunk!

Gyógyhír
KLINIKA

az orvos válaszol
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központban a rehabilitációGyóGyhír  

Bár pontos statisztikai adatok nem állnak rendelke-
zésre, az egészségügyi szakemberek becslése szerint 
a hazai lakosságnak körülbelül tíz százaléka szen-
vedhet valamilyen fokú halláskárosodástól. Vannak 
közöttük veleszületett hallássérültek, ám a többség 
valamilyen fertôzés, környezeti ártalom miatt szenved 
károsodást.

A látás mellett hallásunk a legfontosabb érzékszervünk. Nélküle nehezen 
tájékozódunk, kommunikálunk embertársainkkal. A született, illetve a 
csecsemô- vagy kisgyermekkorban szerzett halláskárosodás akadályoz-

hat a beszéd elsajátításában és gyakorlásában, ami bizonyos magatartászavaro-
kat is eredményezhet. A veleszületett halláskárosodás ezer újszülöttbôl kettôt-

A rehabilitáció betegség vagy baleset folytán megváltozott képességek, vala-
mint az életminôség helyreállítását jelenti olyan mértékben, amennyiben azt az 
elszenvedett betegség, illetôleg maradványa lehetôvé teszi. Célja, hogy elôsegít-
se az érintettek testi, szellemi képességeinek, társadalmi, gazdasági és munka-
köri szerepének visszanyerését.

szülészeti osztályokon. A szûrést három hónapos korban ajánlott megismé-
telni. ha idôben nem ismerik fel a halláskárosodást, késôbb sokkal nehezebb 
korrigálni, és a gyermek a beszédtanulásnál is hátrányba kerülhet. hallásprob-
lémák persze a késôbbiekben is jelentkezhetnek, akár fertôzések, akár sérü-
lések következményeként. A csecsemôk és kisgyermekek hallását a szülônek 
is folyamatosan ellenôriznie kell. Akkor gyanakodhat valamilyen hallásproblé-
mára, ha a gyerek nem vagy rosszul reagál a külvilág hangjaira, a beszédre. 
A nagyon kicsiknél természetesen a figyelmetlenséggel is számolni kell, ezért 
érdemes többször megismételni a hallás ellenôrzését. Mérsékelt károsodásra 
utalhat, ha a gyerek folyamatosan figyelmen kívül hagyja, ha szólnak hozzá. 
Enyhe halláskárosodásnál az is elôfordulhat, hogy csendes környezetben, pél-
dául otthon tökéletesen hall a gyerek, zajos környezetben (óvodában, iskolá-
ban) viszont csak esetlegesen. 

Zajos környezet
Míg gyermekkorban az örökletes tényezôk, a fertôzések és a sérülések a 
meghatározó okok a halláskárosodás kialakulása szempontjából, a felnôt-
teknél inkább a környezeti ártalmak játszanak nagyobb szerepet. Fiataloknál 
a diszkó vagy a hordozható készülékek fülhallgatóján át közvetlenül a dob-
hártyára zúduló hangerô mérhetôen rontja a hallást. A zajártalmat bizonyos 
mértékig képes kiheverni a szervezet, idôvel azonban a nagyothallás állan-
dósulhat.

A zajos környezetben dolgozó idôsebb munkavállalók körében az átla-
gosnál gyakoribb a halláskárosodás, ami általában évtizedek alatt alakul ki, és 
a folyamat visszafordíthatatlan. A zajártalom hatásai lényegesen csökkenthe-
tôk, illetve megszüntethetôk volnának, ha minden munkáltató és munkaválla-
ló betartaná a kötelezô munkavédelmi szabályokat, folyamatosan használnák 

Fokozott kockázat
Az utóbbi évek több tudományos vizsgála-
ta arra mutatott rá, és az eredmények egyre 
inkább igazolják a feltételezést, miszerint a 
dohányzás is jelentôs halláskárosító kockáza-
ti tényezô lehet. Különösen akkor, ha egyéb 
zajártalom is fenyegeti a hallást. A vizsgálati 
eredmények ismeretében végleges álláspontot 
még nem alakítottak ki arról, hogy vajon milyen 
mértékben erôsítheti fel egymás hatását a két 
ártó tényezô. 

a hallásvédô eszközöket, továbbá az érintettek rendszeresen részt vennének 
audiológiai vizsgálatokon. 

Életminôséget ôriz a hallókészülék
Az idôskori halláskárosodás általában 65-70 éves kor körül jelentkezik, és eb-
bôl a korosztályból átlagosan minden negyedik embert érinti. Az évek számá-
val gyakoribbá válnak a hallásproblémák. A hetven felettieknek már közel a 
felénél kimutatható halláskárosodás. 

A hallásjavítás legáltalánosabban alkalmazott eszköze a hallókészülék, 
amelybôl ma már számos nagyon korszerû és alig észrevehetô kivitelû is kap-
ható. Minden beteg szempontjából nagyon fontos a hallókészülék idôben tör-
ténô felírása, mert az segíthet a megszokott életminôség és az emberi kapcso-
latok, a kommunikáció lehetôségének megôrzésében. 

LóRáNTh IDA n

egészség a központban
Az élet minôségének javítása a hivatásuk  már 

hosszú évtizedek óta. A magyar tulajdo-
nú Mediszintech Kft. több vezetô világcég 

magyarországi forgalmazója. Az üzlet egyik fô te-
vékenysége a hallásproblémák kezelése és gondo-
zása.

A hallókészülék-centrumban az alapos kivizsgá-
lás után a pácienst – amennyiben szükséges – a leg-
megfelelôbb hallókészülékkel látják el. Széles válasz-
tékukban megtalálható a digitális csúcstechnológia, 
a diszkrét hallójárati, megbízható analóg és fül mö-
götti készülékek számos típusa. A hallókészülékek 
és tartozékainak vénybeváltására is van lehetôség. 

Az egészségcentrumban a hallásgondozás mel-
lett gyógyászati segédeszközbolt is üzemel, és széles 
körû orvosi ellátással is a betegek rendelkezésére áll. 
A cél az állami ellátás hiányosságainak pótlása, ki-
egészítése. Az érdeklôdôk, betegek kiváló szakmai 
felkészültségû orvosokkal és korszerû technikai esz-
közökkel találkozhatnak. 

A legkeresettebb szakrendelések a nôgyógyá-
szat, terhesgondozás, gasztroenterológia (reflux, 
IBS, súlyproblémák) belgyógyászat, fül-orr-gégé-

szet s a korunk népbetegségének számító allergia 
szakrendelés. Ezek mellett kellemes környezetben 
a lélek is gyógyulhat a pszichológiai rendelésen.  
A leggyakoribb problémákra, például: depresszió, 
párterápia, önértékelési zavarok, hangulati problé-
mák, szorongásos zavar, iskolaérettség megállapí-
tása, pánikbetegség kezelése nyújtanak segítséget.   
A manapság nagyon gyakori mozgásszervi meg-
betegedések (lumbaho, gerincsérv, gerincferdülés) 
kezelésére kiscsoportos foglalkozásokon gyógy-
tornásszal van lehetôség. Az egészségcentrum 
gondolt a kismamákra (kismamatorna) és az idô-
sebb generációra is, mindenki megtalálhatja a neki 
megfelelô ellátást. A hatékony orvos-beteg kap-
csolat kialakulásához a vizsgálatok során kellô idô 
áll rendelkezésre. Mindez elérhetô áron! Az árakat 
minél szélesebb ügyfélkör pénztárcájához igazítot-
ták. Bejelentkezés alapján fogadják a gyógyulni vá-
gyókat, hogy minél kevesebb legyen a várakozási 
idô. Az ügyfeleknek így nincs más dolguk, mint a 
kellemes környezetet kihasználva meggyógyulni, 
illetve a megfelelô kontroll alatt az egészségüket 
megôrizni.

s z p o n z o r Á l t  c i k k

egészség és hallókészülék Centrum:
h- 1132 Budapest, Visegrádi u. 15.
tel.: 36 1 236 0755, 36 1 236 0756

e-mail: mediszintech.kft@chello.hu

A csend világa

hármat érinthet. A csecsemôkorban tapasztalt problémák lehetnek átmenetiek 
és maradandók egyaránt. Tény, hogy az iskolába kerülôknél 4-6 százalékos a 
halláshibák elôfordulása, amelynek fele maradandó halláscsökkenéssel jár. Ez a 
gyakorlatban azt jelenti, hogy Magyarországon körülbelül 60-65 ezer iskolásko-
rú gyerek lehet, akinek a hallása gyengébb-erôsebb mértékben sérült. A súlyo-
san sérültek kategóriájába szerencsére csak a 0,1 százalékuk tartozik. 

Csecsemôkori halláskárosodás
Dr. Timár Gyula fül-orr-gégész szakorvos szerint a hallószervek veleszületett 
károsodása egy- és kétoldalú lehet, körülbelül az esetek felénél örökletes té-
nyezôk következménye. Jellemzôen nem a szülôktôl öröklik, hanem valame-
lyik távolabbi felmenôjüktôl, ami azt jelenti, hogy teljesen ép hallású apának 
és anyának is születhet halláskárosult gyermeke. A magzati vagy csecsemô- és 
kisgyermekkorban szerzett hallószervi problémák okozói lehetnek méhen be-
lüli vagy a koraszülés miatt bekövetkezett károsodások, illetve a csecsemôkori 
fertôzések (például agyvelô- vagy agyhártyagyulladás, többszörös középfülgyul-
ladás) következménye egyaránt. Felnôttkorban a különbözô fertôzések mellett 
fô halláskárosító tényezô a környezeti zajártalom vagy bizonyos, helytelenül sze-
dett gyógyszerek mellékhatása, illetve idôskorban a meszesedés, a belsô halló-
szervek torzulása. 

Az orvosok által vezetéses jellegû hallószervi megbetegedésnek nevezett 
külsô- és középfülbetegségek általában enyhe, illetve közepes erôsségû hal-
láskárosodással járnak, viszont a hallóideg, a hallópályák, illetve a hallókéreg 
károsodása súlyos, vagy teljes hallásromlást okoz. Míg az elôbbiek, vagyis a 
szervi eredetû problémák mûtéti úton többségében korrigálhatók, és a beteg 
visszakaphatja a hallását, addig az idegi eredetû károsodás orvoslására általá-
ban csupán (néhány speciális esetben) az implantáció, másoknál viszont csak a 
hallókészülék használata alkalmas. 

Fontos a hallásszûrés
Minden ezer újszülött közül három születik súlyos halláskárosodással, száz pedig 
közepes vagy enyhébb hallásproblémákkal jön a világra. Éppen ezért rendkívül 
fontos az újszülöttek audiológiai szûrése, még hazabocsátásuk elôtt, a kórházi 
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Házi ápolás – gondozás
Betegnek lenni mindig rossz, egy rideg kórházi ágyon pedig még fájóbb az elesett-
ség. Otthon, saját életterünkben lényegesen kényelmesebb gyógyulni. A magyar 
páciensek a sivár kórházi környezet és az ápolószemélyzet egyre nyilvánvalóbb hi-
ánya miatt sietnek haza lábadozni. Nyugat-Európában és az Egyesült Államokban 
inkább a bennfekvés magas költségei miatt választják sokan a korai hazatérést. 

Az intézményi ellátás költségei nálunk is magasak, bár ezt a be-
teg kevéssé érzi. ám a kórházi ágy fenntartása, kiszolgálása 24 
órás készenlétben olyan drága, mintha egy luxushotelben állna. 

Mindenkinek jobb, ha a beteg csak annyi idôt tölt kórházban, amennyit 
feltétlenül szükséges. ha nincs olyan családtag, aki istápolná a beteget, 
házi ápolók segítségét vehetjük igénybe.

Ki segít a bajban?
A legtöbb esetben mûtét után lábadozó, tartós fizikai vagy szellemi be-
tegségben szenvedô, bármilyen fogyatékkal élô, illetve idôskori egész-
ségügyi problémákkal küzdô páciensek szorulhatnak házi ápolásra. Az 
otthonlét ilyenkor az életminôséget, biztonságérzetet és a jobbuláshoz 
elengedhetetlen optimista hangulatot is elôsegíti. Szerencsés, ha az érin-

tett már a kórházban töltött napok során biztosan tudja, kire számíthat, 
ismeri azt, aki majd gondoskodik róla saját, megszokott környezetében. 

A betegápolás testileg és lelkileg egyaránt megterhelô, szakértelmet 
igénylô, néha kifejezetten hálátlan feladat. A családtagoknál odaadóbb 
ápolót aligha találhatunk, ám a korábban erôs apa, anya, testvér vagy 
házastárs elesettsége a személyes érintettség miatt a hozzátartozókat 
érzelmileg nagyon megviselheti. ha elméjét, szellemi képességeit is érinti 
betegsége, nem tud részt venni a közös döntésekben, családi életben. 
Nehéz egy felnôtt embert napjában többször megemelni, alatta meg-
ágyazni, ágytálazni, mosdatni. van, aki olyannyira rosszul tûri saját be-
tegségét, hogy az ôt gyámolítókkal szemben kifejezetten igazságtalan, 
zsarnokoskodó lesz. Ráadásul sokan – aktív dolgozóként a teljes idôben 
végzett munka, gyermeknevelés és a háztartás vezetése mellett – nagy 
nehézségek árán oldják meg a családtag ápolását. 

ha lelkileg súlyosan megviselô a feladat, vagy nem tudjuk emelgetni, 
fürdetni, pelenkázni a gondozásra szoruló családtagot, hosszabb gyógyu-
lási idô esetén mindenképpen házi ápolóra van szükség. otthoni beteg-
ápolással döntôen privát, magánalapítású cégek foglalkoznak, emellett 
országszerte alapítványok és egyházi szolgálatok kínálnak ilyen ellátást. 
A beteg családtag mellé lehet kizárólag éjszakai vagy nappali, valamint 
24 órás, állandó felügyeletet kérni. Az óradíjak 800-1000 forint körül 
kezdôdnek, de az ápolási díjak többek között az adott beteg tényleges 
igényeitôl is függenek. Különleges szakápolást igénylô, illetve mentálisan 
érintett betegek gondozásáért többet kell fizetni, mint a félig-meddig 
önellátók esetében.

Nôvérke az ágy mellett
ápoló és lábadozó között kényes, bizalmi viszonyról van szó, mivel a le-
gyengült páciens testileg, lelkileg igencsak kiszolgáltatott a gondozójá-
nak. Lehangolt, kedvetlen, önmagára és a külvilágra haragos lehet, köny-
nyen elhagyja magát. Ezért jobb, ha a megterhelést rosszul viselô, ideges 
vagy mártírszerepbe kényszerülô hozzátartozó helyett egy türelmes, a 
feladatát hivatásának tekintô segítô van a beteg mellett. 

Fontos, hogy a gondozót mindig az adott beteghez személyre sza-
bottan keressünk. Gyereket vagy egy feledékeny nagymamát a család kö-
zelében lakó, szomszéd, ismerôs is el tud látni néhány napig szívességbôl 
vagy csekély napidíj ellenében. Tôlük nagyjából azt lehet elvárni, hogy 
beszélgetéssel vidítsák fel a beteget, és segítsenek az elôre elkészített 
ételt feltálalni. ha a betegfelügyelet, szociális gondoskodás része a testi 
higiéné rendszeres biztosítása, az etetés, a bevásárlás, ehhez már gyakor-
lott, fizetett segítséget kell igénybe venni.

Ügyes eszközök

Egy stabil járókeret, kézbe simuló mankó vagy 
elegáns sétabot visszaadhatja a mozgás örömét, 
biztonságosabbá teheti a bizonytalan lépéseket. 
Az instabil ízületeknek tartást adnak a kényelmes 
boka-, térd-, könyök- és csuklórögzítôk. A nehezen 
fogó kézhez vastag nyelû, megmarkolható, for-
matervezett evôeszközt lehet beszerezni. A ma-
gasított ülôke, a stabil kapaszkodó megoldhatja 
az illemhely használatának gondjait. Számtalan 
apró ötlettel könnyítik meg a betegek életét a 
gyógyászati segédeszközök. Mert sokat számít, 
ha a mindennapi tevékenységeket – evés, ivás, 
tisztálkodás, WC-használat – önállóan képes el-
látni a lábadozó. 

központban a rehabilitációGyóGyhír  

Annak szintén szakképzett személyt érdemes keresni a feladatra, 
akinek csonttörés vagy mûtét utáni szakápolásra van szüksége. A profi 
nôvérkék biztos kézzel tudják kezelni a felfekvéseket, cserélik a sebkötö-
zésre használt tapaszokat, illetve bizonyos injekciókat önállóan beadhat-
nak. Baleset után szükséges lehet különféle gyógyászati segédeszközök, 
protézisek használata, ennek betanításában is segíthetnek. Az ágyból a 
beteget felállítani, a tolószékbe áttenni képes az ápoló, de rehabilitáci-
ós célú tornához már gyógytornász segítségére lehet szükség. hosszas 
ágyhoz kötöttség esetén a javulást hatékonyan szolgálhatja a gyógymasz-
szôr. Testesebb alkatúak emeléséhez, mozgatásához hasznosabb lehet 
férfiápolót fogadni. Esti órákra, fél napokra érdemes tanuló vagy éppen 
friss nyugdíjas ápolónôket keresni a beteg mellé. A lelkes diákok szívesen 
vállalnak ilyen jellegû munkát, hiszen gyakorlatnak és pénzkeresetnek is 
jól jön a megbízatás, a nyugdíjasok pedig szerényebb jövedelmüket egé-
szíthetik ki így.
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Méltányos megoldás
Nem minden család engedheti meg magának a 
vállalkozók szolgáltatásainak igénybevételét. ha 
csak a dolgozó családtagok munkaideje alatt kell 
megfizetni a felügyeletet, ennek havi számlá-
ja egy teljes fizetést elvihet. Sokan nem tudják, 
hogy kérhetik az önkormányzatok által mûköd-
tetett házi gondozói szolgálatok segítségét. Az 
igényt a háziorvos, a körzeti nôvér vagy egy csa-
ládtag is jelezheti a helyi gondozó szolgálatnak. 
A kérelem elbírálásához általában orvosi igazo-
lásra lehet szükség, így érdemes errôl kikérnünk 
a háziorvos véleményét. 

Az ilyen házi segítségnyújtást többnyire hi-
vatásos gondozónôk végzik az ezt igénylôk ott-
honában. A helyi gondozó szolgálat munkatársai 
szükség szerint heti néhány alkalommal vagy na-
ponta 1-2 órát tudnak egy-egy betegnek segíteni 
az étkezésben, fürdetésben, fésülködésben, bo-
rotválkozásban. olyan szociálisan rászorulóknak, 
akik nem tudnak maguknak ételt készíteni, napi 
egyszeri étkezést biztosítanak, ha kell, házhoz 
szállítással. Természetesen az ô tevékenységükért 
is kell térítési díjat fizetni, de ez a szociális hely-
zethez igazodó, a magánvállalkozások díjszabá-
sánál lényegesen kedvezôbb összeg.

MáRToN ANITA n

Nappali kórház

Ideális megoldás a nappali kórház minden 
olyan krónikus betegség kezelésére, amely 
nem igényel állandó orvosi felügyeletet. 
Hasznos lehet mozgásszervi, illetve pszi-
chiátriai betegségek rehabilitációjában, 
értágító és egyéb infúziós kúráknál. Jó a 
páciensnek, mert csak annyi idôt tölt a kór-
házban, amennyit a terápia igényel, utána 
hazamehet, és a saját ágyában pihenhet. 
Jó a kórháznak, mert csökkenô ágyszám 
mellett is megoldható az ellátás. A napon-
ta bejáró beteg terápiája legalább olyan 
eredményes lehet, mint ha fekvô osztályon 
kezelnék. Mozgásszervi panaszok esetén 
a komplex ellátás, gyógyvizes fürdôkúrá-
val, fizioterápiával, gyógytornával, masz-
százzsal kombinálva tartós állapotjavulást 
eredményezhet. Pszichiátriai betegeknél a 
nappali kórház olyan „félutas” megoldás, 
amely különféle csoportos, viselkedés- és 
mûvészetterápiás foglalkozásokkal meg-
könnyítheti a gondozottak visszailleszkedé-
sét a társadalomba.

központban a rehabilitációGyóGyhír  egészséges szépségGyóGyhír  

Nyár végén érdemes számba venni, bôrünk hogyan vé-
szelte át a forró napokat és az erôs napfényt. A szépséghi-
bák kezelésére kiválóan alkalmas a még kellemesen meleg, 
de már csak enyhe UV-sugárzással jellemezhetô kora ôsz.

Mit mutat a tükör?

Apróbb szépséghibák orvoslására kitûnô koz-
metikumok állnak rendelkezésünkre, mások-
nál hasznosabb bôrgyógyász segítségét kér-

ni, aki eldönti: krémmel, kisebb beavatkozással vagy 
lézerrel érdemes próbálkozni, hogy jobban érezzük 
magunkat a bôrünkben.

A napsütés és víz a felhôtlen nyaralás elmaradha-
tatlan kellékei, de mindkettô erôsen szárítja a bôrt. Az 
apró ráncok, a feszülô érzés egyaránt azt jelzik, hogy 
ideje pótolni az elveszített nedvességet. válasszuk a 
bôrtípusunknak megfelelô hidratáló krémet, amelyet 

reggel és este bôven kenjük az arcunkra, nyakunk-
ra és a dekoltázsra. Néhány masszírozó mozdulattal 
segíthetjük, hogy bôrünk maradéktalanul beszívja az 
ápoló készítményt. Szemránckrémbôl is érdemes na-
gyobb mennyiséget adagolni a kényes területekre.

vizsgáljuk meg, nem keletkezett-e valamilyen 
szokatlan kinövés a bôrünkön, jelentkezett-e újabb 
anyajegy, és a meglévôk színe, alakja, formája, kör-
vonala, mérete nem változott-e. ha bármilyen eltérést 
tapasztalunk, forduljunk bôrgyógyászhoz, aki meg-
vizsgálja az anyajegyeket és egyéb elváltozásokat.

Gyakori probléma a fibrómának nevezett apró 
bôrfüggelék. Többnyire a nyakon, a hónaljban talál-
kozunk ezzel a bôrszínû, ártalmatlan kinövéssel. Egy-
szerûen eltávolítható elektromos tûvel (elektro-kau-
terrel) vagy lézerrel. 

Strandon, a medencék partján könnyen besze-
rezhetô a gyorsan terjedô futószemölcs. Rendszerint 

a talpon jelennek meg ezek az apró, bôrszínû kinövé-
sek. Nem érdemes arra várni, hogy magától elmúlik, 
az elektromos tû vagy a lézer ebben az esetben is vég-
leges megoldást hoz.

A túlzásba vitt napozás következményeként vé-
kony, lilás erek rajzolódhatnak ki az orr mellett vagy 
az orcákon. A értágulatok eltávolításának korszerû, 
higiénikus eszköze a lézer. 

Ilyenkor érdemes elkezdeni a végleges – lézeres 
– szôrtelenítést is, ami a korábban említett beavatko-
zásoktól abban különbözik, hogy nem egyetlen alka-
lommal érhetô el a probléma megoldása. A szôrszálak 
ugyanis szakaszosan nônek, a szôrtüszôk egy része 
éppen pihen, amikor a lézer a látható szálak mentén 
a bôrbe hatol, és elpusztítja a szôr növekedéséért fe-
lelôs mátrix-sejteket. végleges eredményt többszöri 
beavatkozással lehet elérni.

K. É.  n
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s z p o n z o r Á l t  c i k k

gyôzhetünk a korpa ellen!
A korpásodás a fejbôr egyik legkellemetlenebb és talán legmakacsabb problémája, 
amely a becslések szerint az emberiség felének mindennapjait nehezíti meg. Nem 
csupán esztétikailag nyújt kellemetlen látványt, hanem égetô, viszketô érzés, illetve a 
fejbôr gyulladása is társulhat hozzá. Bár korpásodás elleni samponok tömkelege áll 
rendelkezésre, a korpásodás megszüntetésére vonatkozó próbálkozások mégis sok-
szor sikertelenek maradnak. 

Melyik sampont válasszuk? Mitôl hatékonyabb egyik, mint a másik? Tényleg 
megoldást fog nyújtani, vagy csak ígéret? Ezen kérdések joggal és gyakran meg-
fogalmazódnak a korpásodástól szenvedôkben. 

Bár tökéletes megoldás, úgy tûnik, jelenleg nincs a problémára, a korpásodást ki-
váltó ismert okok megszüntetése legtöbbször eredményre vezet. Az utóbbi években 
vált bizonyítottá, hogy a korpásodás egyik leggyakoribb kiváltó oka a fejbôrünkön élô 
Pityrosporum ovalis gomba túlzott elszaporodása. Ez a mikroszkopikus méretû gom-
ba a fejbôr természetes lakója, túlszaporodása azonban korpásodást eredményez. 

Normálisan a fejbôr felsô hámrétegeinek leválása szabad szemmel láthatatlan mére-
tekben történik. A túlszaporodó P. ovalis aktivitásának hatására azonban a hámsejtek 
összetapadnak, és szabad szemmel is látható elemekben, vagyis korpa formájában tá-
voznak a fejbôrrôl.  Az erôsebb faggyútermelésre való hajlam és az egyéni hormonális 
adottságok kedvezô feltételeket teremthetnek a P. ovalis gomba túlszaporodásának. 
A külsô okok között lehet említeni a klímaváltozást, intenzív hôhatást, a hajszínezôk, 
hajformázók, hajzselék intenzív, nem megfelelô alkalmazását. 

A Novorozal korpásodás elleni sampon gombaellenes ketoconazol hatóanyagot 
tartalmaz. A Novorozal gombaellenes hatóanyaga révén elôsegíti a túlszaporodott 
gombaflóra normalizálását és a korpásodás megszûnését. Ennek eléréséhez 2-4 hétig 
tartó rendszeres használat ajánlott. A kívánt hatás eléréséhez a Novorozalt hajmosás-
kor célszerû 3-5 percig a fejbôrön hagyni, hogy kifejthesse hatását. 

Minden esetben érdemes kipróbálni, amikor a korpásodás hosszabb távon fenn-
áll, vagy gyakran visszatér.

egyészséges szépségGyóGyhír  

Gombák tetôtôl talpig
Különös élôlények a gombák. Helyhez kötöttek, mint a növények, viszont nem képesek 
fotoszintézissel elôállítani a létükhöz szükséges vegyületeket, ehhez szerves anyagok-
ra van szükségük, mint az állatoknak. Külön családot képeznek az élôvilágot rend-
szerezô törzsfán. Mindenhol megtalálhatók a környezetünkben, így a testünkön is.

Közel százezer gombafajt ismerünk, a termôtestet fejlesztô, ehetô vagy 
mérgezô „kalapos” gombáktól a láthatatlan fonalakkal terjedô parányo-
kig. Jellemzô tulajdonságuk, hogy szeretik a sötét, meleg, nedves helyeket. 

Többségük ártalmatlan, némelyik azonban kellemetlen betegségeket okozhat. 

Ép bôr a cipôben
A testünkben található mikroszkopikus méretû gombák többsége ritkán kelt za-
vart, rendszerint csak bizonyos hajlamosító tényezôk – például cukorbetegség, 
legyengült immunrendszer, egyes gyógyszerek – hatására vált ki panaszokat. 

Mások a bôrön vagy a szervezetben megtelepedve betegséget okoznak, ha 
kellô számú kórokozó találkozik a fertôzésre fogékony egyénnel. A bôr apró sérü-
lése, például melegben az izzadó, felpuhult hámréteg kaput nyit az élôsködô pa-
rányok elôtt. Nem véletlen, hogy a leggyakoribb panasz a lábgombásodás, amely 
emberrôl emberre terjedô betegség. Strandon, uszodában, szaunában, az edzô-
termek közös zuhanyozójában könnyen „beszerezhetô”, ha nem gumipapucs-
ban állunk a mindenki által használható lábrácsra, és fürdôzés után nem töröljük 
szárazra a lábujjak között a bôrt. A közös törülközô vagy idegen cipô viselése 

ugyancsak kockázatos lehet. viszketô, égô, berepedezô, nedvedzô felület hívja 
fel a fi gyelmet a lábgombára. ha nem kezeljük, a sérült bôrön gyakran bakteriális 
fertôzés alakul ki, ráadásul másoknak is továbbadhatjuk a betegséget.

A kórokozó a fonalas gombák (dermatophyton), a penészgombák vagy a sar-
jadzó gombák (pl. candida) valamelyike lehet. A korszerû gombaellenes készítmé-
nyek mindhárom gombafajta ellen hatásosak. ha mégsem sikerül megszüntetni a 
fertôzést, a panaszokkal érdemes bôrgyógyász szakorvoshoz fordulni.

Pelyhek a hajban
Sokan csupán kellemetlen szépséghibának tartják a korpás fejbôrt, pedig ez a 
betegség az enyhe viszketéstôl a fejbôr gyulladásos (seborrheás) ekcémájáig ter-
jedhet. Kialakulhat száraz vagy zsíros fejbôrön is. A panasz a felnôttek 1-3 száza-
lékát és a fi atalok 5 százalékát érintheti. Bár ez a bôrbetegség elsôsorban a hajas 
fejbôrre jellemzô, megjelenhet az arcon vagy a test más részein is. 

A kóros elváltozásokért rendszerint az amúgy ártalmatlan élesztôgomba, a 
Pityrosporum ovalis nevû mikroorganizmus felelôs, amely csak bizonyos hajlamo-
sító tényezôk jelenlétében, illetve együttes jelenlétében válik kórokozóvá. A bôrt 

védô savas burok sérülésével a keletkezô lúgos 
kémhatású környezet kedvez a gomba szaporo-
dásának, aminek a hatására a bôr epidermisz-
sejtjei fokozott mértékben kezdenek osztódni, 
majd éppoly ütemben, ahogyan képzôdtek, el 
is szarusodnak, és korpa formájában leválnak a 
bôrfelszínrôl. A kóros korpásodás kialakulásában 
különbözô hormonok (például az androgének), 
éghajlati tényezôk, a hômérséklet és páratarta-
lom játszhatnak még szerepet.

A kezelés célja a kórokozó gomba szaporo-
dási ütemének fékezése, az egészséges egyen-
súly megteremtése. Ebben segít a megfelelô 
gyógysampon használata. A korpás fejbôr álla-
potát javítja a napfény, a vitaminokban gazdag, 
egészséges étrend, a rendszeres hajápolás, a fé-
sülés-kefélés és a szellôs frizura.

K. É. n

Tippek
lábgomba ellen
➜  Viseljünk természetes anyag-

ból készült, jól szellôzô lábbe-
lit és nedvszívó pamutzoknit.

➜  Ne hordjuk egész nap ugyan-
azt a cipôt, váltsunk lábbelit, 
hogy legyen ideje kiszáradni.

➜  Elôzzük meg a lábizzadást 
hintôporok, lábdezodorok 
használatával.

➜  Fürdés után töröljük szárazra 
a lábujjak közötti területet is.
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Bevallom, szeretem a betegek tájékozta-
tását szolgáló könyveket, mert a szerzôk 
a pácienst nem megjavítandó munkada-
rabnak, hanem partnernek tekintik. Az 
orvosok tapasztalatai szerint a képzett 
beteg jobban együttmûködik a gyógyítás 
folyamatában, fegyelmezettebben betart-
ja az utasításokat, és megérti, mit miért 
kell megtennie, ha elmagyarázzák neki.

hasznos kiadvány a SpringMed Betegtájékoztató Könyvek minden darabja, 
mert röviden és érthetôen jár körül egy-egy közérdeklôdésre számot tar-
tó témát. Szándéka szerint tartalmazza az adott betegséggel kapcsolatos 

fontos ismereteket, eligazítást, útmutatást ad az érintetteknek és hozzátartozóik-
nak. A SpringMed Kiadó legújabb sorozata, a Pulmonológia, a tüdôgyógyászatban 
elôforduló leggyakoribb betegségeket, azok kezelését és a megelôzés lehetôségeit 
kívánja bemutatni. 

Dr. Szalai Zsuzsanna és dr. Rónai Zoltán egy hiánypótló könyvet írt Az inha-
lációs eszközök használata tüdôbetegségekben címmel. Kiknek szól ez a jól szer-
kesztett, könnyen áttekinthetô kötet? Minden légúti allergiával, asztmával, légzé-

si nehézséggel küszködô embernek. Számuk az utóbbi években jelentôsen nôtt, 
becslések szerint a lakosság mintegy 10 százaléka allergiás és/vagy asztmás. Közben 
a gyógyszerfejlesztéseknek köszönhetôen az orvostudomány eszköztára is bôvült, 
számos belélegezhetô – inhalációs – készítmény teszi panaszmentessé a betegek 
mindennapjait. Bár az kétségtelenül elônyös, hogy a szükséges hatóanyag porlasz-
tott formában jut közvetlenül oda, ahova kell, a sokféle „kütyü” használata olykor 
az orvosnak is fejtörést okoz, ráadásul ideje sincs arra, hogy együtt kísérletezzen a 
betegével.

Ezért hiánypótló ez a kiadvány. A két gyakorló tüdôgyógyász, allergológus, 
klinikai immunológus szakorvos szerzô betegségcsoportok szerint veszi számba a 
kezelési lehetôségeket, bemutatva az összes ma elérhetô inhalációs, illetve oxigén-
adagoló készüléket és használatukat lépésrôl lépésre. áttekinthetô ábrák, hasznos 
címek és linkek segítik a tájékozódást.

A könyvet haszonnal forgathatják az asztmában, CoPD-ben és/vagy szénanát-
hában szenvedôk és hozzátartozóik.

K. É. n

könyvajánlóGyóGyhír  
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Dr. Rosztóczy András 
– Dr. Wittmann Tibor
refl uxbetegség – gyomorsav
okozta bántalmak 1680 Ft

Dr. Benjamin Spock – Dr. Steven J. Parker
Spock doktor csecsemô- 
és gyermekgondozása 4580 Ft

Dr. Benjamin Spock
Az iskoláskor 2400 Ft

Dr. Rigó János – Bencsik Klára 
– Gaálné Labáth Katalin
A hasnyálmirigy-gyulladás
diétás kezelése 890 Ft

Paul H. Wender
A hiperaktív gyermek, serdülô
és felnôtt 840 Ft

Dr. Varró Mihály
Családi Patika 2008 1950 Ft

Hermann Argelander
Az elsô pszichoterápiás
interjú 1980 Ft

Reneau Z. Peurifoy
Szorongás, fóbiák, pánik 1880 Ft

Dr. Somfay Attila
Fulladok, köhögök 
– COPD-s vagyok? 1680 Ft
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Dr. Szalai Zsuzsanna – Dr. Rónai Zoltán
Az inhalációs eszközök használata 
tüdôbetegségekben 
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Zsuzsanna – Dr. Rónai Zoltán
Az inhalációs eszközök

használata tüdôbetegségekben
címû könyvét,

a Gyógyhír Könyvesbolt 10%-kal 
olcsóbban adja Önnek!
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kívánt darabszámot!
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Svájcban elôfordulhat, hogy az orvos táplálkozási szakértôhöz utalja be a páciensét, ha 
a betegsége megkívánja. Magyarországon a dietetikus szakma és a dietoterápia (táp-
lálásterápia) a színvonalas képzés, a nemzetközi elismerés ellenére nem tölti be a kellô 
szerepet az egészségügyben. 

Régen három alapvetô gyógyítási módszert ismertek: a dietetikát, a sebésze-
tet és a gyógyszerészetet. Ma a két utóbbi mellett a táplálkozástudomány 
háttérbe szorult. Pedig ugyanúgy léteznek olyan betegségek, amelyeknél a 

diéta akár kizárólagos gyógymód lehet, illetve a terápia részeként hozzájárul a ke-
zelés sikeréhez.

Gyógyító étrend
A dietetikus alkalmazása és a dietoterápia költséghatékony megoldást jelent, hi-
szen a helyesen táplált beteg gyorsabb ütemben gyógyul. otthon is alkalmazhatja 
a táplálkozásról tanultakat, így a megfelelô étrenddel „kezelheti” magát, óvhatja 
családja egészségét.

A dietetika szempontjából a betegségeket három csoportba soroljuk. Az el-
sôbe tartoznak azok a betegségek, amelyekre a diéta az egyetlen kezelési mód, 
ilyen a lisztérzékenység, egyes hiánybetegségek, anyagcserezavarok. vannak olyan 
kórképek, ahol a táplálásterápiát a kezelés elengedhetetlen része, például cukor-

Dietetikus receptre? 

gyógyító konyhaGyóGyhír  

betegség, vesebetegségek, daganatok esetén. Kiegészítô kezelésként alkalmazzák 
a diétát többek között a máj- vagy bôrbetegségek, sebek, szemészeti elváltozások 
gyógyításában. 

A klinikai dietetikusok gyógyításban betöltött szerepe a beteg állapotától füg-
gôen lehet meghatározó vagy kiegészítô. A táplálkozási szakemberek szakosodhat-
nak, ma már létezik például onkológiai élelmezésvezetô dietetikus. 

Hasznosítható tudás
A dietetikus szakma másik költséghatékony oldala a prevenció, a megelôzés. Az 
erre szakosodott dietetikusok részt vesznek a néptáplálkozási, epidemiológiai vizs-
gálatokban, befolyással bírnak az élelmiszeripari termékfejlesztésekre és az óvodás 
korban megkezdett egészségnevelés tematikájára. Korábbi vizsgálatok bizonyítják, 
hogy hosszú távon a megelôzés olcsóbb, mint a terápia, és a betegek gyógyulásá-
ban fontos szerepet játszik a helyes étrend. Egy olaszországban elvégzett kutatás 
azt mutatja, hogy a túlsúlyos, elhízott betegek lényegesen több gyógyszert fogyasz-
tanak, mint a normál testsúlyúak. Németországban a cukorbeteg gyermekek szá-
mának növekedése hívta fel a fi gyelmet a helytelen táplálkozás veszélyeire. 

A Magyar Dietetikusok országos Szövetsége (MDoSZ) azt szorgalmazza, hogy 
a dietetikusok munkája az értékének megfelelô helyre kerüljön mind a kórházak, a 
szakellátás, az alapellátás, mind a megelôzés szintjén.

Hazai helyzet
A jelenlegi körülmények között Magyarországon a dietetikusnak gyakorta nincs le-
hetôsége részt venni az orvosi viziteken, személyes kapcsolatot kialakítani a bete-
gekkel, pedig a kórházakban a páciensek több mint 50 százaléka valamilyen diétára 
szorul. Az európai miniszterek tanácsának 2003/3-as rendelete kimondja, hogy a 
táplálkozási rizikót szûrni kell minden kórházba kerülô betegnél. Ez a gyakorlatban 
sokszor egy-két percig tartó szûrést jelent, ahol az illetékes szakember (ápoló, orvos) 
annyit tud megállapítani, hogy szükség van-e táplálásterápiára.

A dietetikus tevékenységének fi nanszírozása sem a kórházakban, sem a szak-
ellátásban, sem az alapellátásban nem megoldott. Emiatt a táplálkozási szakember 
pluszköltséget jelent az egészségügy minden szintjén. A skandináv államokban és 
Angliában a kórházi élelmezést dietetikusok felügyelik, biztosítva a folyamatos mi-
nôségi betegétkeztetést. A MDoSZ szeretné elérni, hogy a dietetikusok tevékenysé-
ge fi nanszírozott legyen az egészségügy valamennyi szintjén. 
További információ: www.diet.hu.

K. É. n

Terápia és megelôzés
A Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége 
(MDOSZ) 1991-ben alakult, 1998 óta kiemelke-
dôen közhasznú szervezetként mûködik. Tagjai 
fôiskolát végzett táplálkozási szakemberek, akik 
nemcsak az egészségügy különbözô területein 
dolgoznak, hanem az élelmiszeripari vállalatok 
munkáját is segítik. Az MDOSZ olyan progra-
mok kidolgozásában és megszervezésében vesz 
részt, amelyeknek célja a fogyasztók tájékozta-
tása, illetve az egészséges életmódnak megfe-
lelô táplálkozási gyakorlat és szokások kiala-
kítása pozitív befolyásolás útján. Feladatának 
tekinti a táplálkozással összefüggô betegségek 
dietoterápiás vonatkozásainak széleskörû meg-
ismertetését, elfogadtatását és bevezetését. 

Tudta?
200�-ben a hazai kórházakban egy dietetikus-
ra átlagosan 130 beteg jutott, 200�-ben ez a 
szám 1�1-re nôtt. Bár a 200�-es egészségpoli-
tikai döntések hoztak változásokat, a dietetiku-
sok munkája még mindig nem vált a betegellá-
tás szerves részévé. 

Levegôt!

28    Gyógyhír magazin
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sasszem-lézerkezelés: a végleges megoldás!
Szemüveg vagy kontaktlencse 
nélkül sajnos sokan nem látunk 
élesen, ami rendkívül kényel-
metlenné teszi a mindennap-
jainkat. Cikkünkben a legújabb 
megoldással, a lézerkezeléssel 
kapcsolatos leggyakoribb kér-
déseket válaszoljuk meg.

Kiknek nyújt segítséget a lézeres szemke-
zelés?
18 és 65 év között mindenkinek, aki csak szem-
üveg vagy kontaktlencse segítségével lát jól 
távolra. Sajnos azoknak, akik csak olvasáshoz 
viselnek szemüveget, de élesen látnak távolra, 
a lézerkezelés – egyelôre – nem jelent megol-
dást. Az alkalmasságról egy speciális vizsgálat 
során gyôzôdünk meg.

hogyan történik maga a kezelés?
Emberi kéz érintése nélkül, egy számítógép ál-
tal vezérelt lézer megfelelôen megváltoztatja 
a szaruhártya felszínét. Az eljárás biztonságos-
ságát jól mutatja, hogy a világon eddig több 
mint 10 millió sikeres lézerkezelés történt. Ilyen 
nagyszámú eset alapján állíthatjuk, hogy az or-
vosi garanciával végzett lézeres kezelés ma már 
rutineljárásnak számít.
A fájdalommentes beavatkozás csupán 1-2 per-
cet vesz igénybe, s ezt követôen egybôl haza is 
mehet a páciens. Az eljárás a legmodernebb, 
harmadik generációs, repülôpontos lézerrel tör-
ténik. A beavatkozást követôen a kezelt páciens 
élesebben láthat, mint bármikor elôtte szem-
üveggel vagy kontaktlencsével. Ezt az eljárást 
Sasszem-lézerkezelésnek hívjuk.

miért hívják az eljárást sasszem-lézerkeze-
lésnek?
A Sasszem-kezelés az elsôdleges és másodlagos 
hibákon túlmenôen a szem magasabb rendû 
hibáit is korrigálja. Ezért érhetô el sokkal jobb 
látásélesség, mint a korábbi eljárásokkal.

mennyi idôre esnek ki a kezeltek a munká-
jukból?
három-öt nap pihenés után általában semmi 
akadálya a munkavégzésnek, de természetesen 
már szemüveg nélkül. Mivel a kezelés csak egy 
vékony rétegen történik, semmilyen fizikai kor-
látozásra nincs szükség a kezelést követôen.

Az elért eredmény végleges, a látás nem romlik 
vissza. 

a legmodernebb technikák általában nagyon 
drágák. ejtsünk néhány szót az árakról is!
A páciensek legtöbbje mindent összevetve 
nem tartja drágának az eljárást, elsôre sokan 
többre gondolnak. A kezelés díja szemenként 
129 000 Ft, de részletfizetésre is van lehetôség, 
így mindössze havi 9500 Ft 11 hónapon keresz-
tül, 45 000 Ft-os kezdôrészlettel. A szükséges 
befektetés 3-4 év alatt megtérül. Ne felejtsék el, 
hogy a kezelést követôen a páciens élesen lát 
majd távolra, így nem kell egy életen keresztül 
fizetni a szemüvegért vagy kontaktlencséért. 

hogyan fog látni a kezelés után a páciens?
Ez elsôsorban a kiinduló dioptriától függ. A vár-
ható látásélességet – melyre orvosi garanciát 
vállalunk – a következô tábla mutatja:

s z p o n z o r Á l t  c i k k

*100% = normális látású ember látásélessége. Aki mindkét 
szemével 65%-ot lát, az „Szemüveg nélkül vezethet”. A táb-
lázatban megadott tájékoztató jellegû látásélességi adatok az 
adott típusba tartozó dioptriával kezelt páciensek legnagyobb 
hányadának látásélessége a kezelés után egy évvel. Az Ön sze-
mélyes látásjavulási lehetôségeirôl pontos információt az al-
kalmassági vizsgálatának eredményei alapján kaphat.

mit jelent az orvosi garancia ebben az esetben?
Az összegyûlt tapasztalat alapján az elôzetes 
vizsgálat során írásos garancia születik arról, 
hogy milyen látásjavulás érhetô el. Ez az alkal-
massági vizsgálat eredetileg 9900 Ft, de a mellé-
kelt kártyával ingyenes!

ha az Típus várható
Ön dioptriája  látásélesség (*)

– 1 és – 3 közötti kisfokú rövidlátó 95-125%
– 3 és – 6 közötti középfokú rövidlátó 90-115%
– 6 és – 9 közötti nagyfokú rövidlátó 60-110%
– 9 és – 15 közötti nagyon nagyfokú  egyéni meg-
 rövidlátó ítélés szerint
+ 1 és + 3 közötti kisfokú távollátó 92-125%
+ 3 és + 6 közötti nagyfokú távollátó 70-100%

ingYenes Vizsgálati Kártya     
E kártya bemutatójának díjmentesen
végezzük el a lézeres látásjavító
kezelést megelôzô szemészeti
vizsgálatát klinikánkon.

       

– orvosi garanciával

nézzen be, hogy lásson!

Sasszem-lézerkezelés 
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Augusztusi számunk helyes megfejtése: Az ízületek krónikus megbetegedése (skandináv) és �,�,1,1 
(sudoku). A SpringMed Kiadó értékes ajándékcsomagját nyerte: Bogár József (Budapest), a Bábolna 
Bio Kft. értékes ajándékcsomagját nyerte Skoda Györgyné (Hódmezôvásárhely). Gratulálunk!

qu Töltse ki a hálózatot úgy, hogy minden sorban és oszlopban, valamint a 3x3-as 
mezôkben az 1 és 9 közötti számok csak egyszer szerepeljenek! Megfejtés-
ként a színnel jelölt négyzetekben levô számokat – oszloponként balról jobbra 
haladva – kell beküldeni.
helyes megfejtôink között a hoodia Kft. értékes ajándékcsomagját sorsoljuk 
ki. Kérjük, a megfejtéseket 2008. szeptember 26-ig küldjék el szerkesztôsé-
günkbe nyílt postai levelezôlapon vagy e-mailben. (Kérjük, e-mailjükben is tün-
tessék fel postai címüket!)
Cím: 1139 Budapest, üteg u. 49., e-mail: rejtveny@gyogyhir.hu

E havi skandináv rejtvényünk fôsorából arra a kérdésre kaphatunk választ, 
hogy milyen új technológia biztosítja a vénás keringési panaszokat enyhí-
tô venospray® hatását a fáradt, nehéz láb tüneteire? Szeptemberi rejtvé-
nyünk helyes megfejtôi között a vicisPharma Kft. értékes ajándékcsomag-
ját sorsoljuk ki. 
Kérjük, a megfejtéseket 2008. szeptember 26-ig küldjék el szerkesztôsé-
günkbe nyílt postai levelezôlapon vagy e-mailben. (Kérjük, e-mailjükben 
is tüntessék fel postai címüket!)
Cím: 1139 Budapest, üteg u. 49., e-mail: rejtveny@gyogyhir.hu

rejtvényGyóGyhír  

A Venospray® hidratáló anyagokat, panthenolt és biofl avonoidokat 
tartalmazó termék. Enyhíti a lábak fáradtságával járó kellemetlen

érzést, frissítô hatású, segít a duzzadt lábon.
Vicis pharma kft.

1027 Budapest, kapás u. 11–15., telefon: (1) 457-9921
info@vicispharma.com, www.vicispharma.com, www.visszerkezeles.hu
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