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„A kétezer körül születetteket a szüleik már elvitték ahhoz az orvoshoz, akiben bíznak, 
hogy barátkozzon meg a gyerek a helyzettel: a fogorvosoktól nem kell félni.”
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A mindmáig utolsó, átfogónak tekinthetô, 2004-ben befejezôdött reprezentatív felméré-
sen, amelyet a Magyar Fogorvosi Kamara végzett, és a Semmelweis Egyetem Fog-
pótlástani Klinikája tett közzé, 4606 személy vett részt. Ennek egyik megállapítása a 
következô volt: „Egy felnôtt magyar állampolgár fogsorában átlagosan 10 egészséges 
fog található, míg nagyjából ugyanennyi hiányzik belôle. (…) Egy átlagos magyar szájban 
4 pótolt, 2,7 tömött és 1,5 szuvas fogra bukkanhatunk” – hozzátéve, hogy a hasonló 
statisztikákban nem számolnak a bölcsességfogak állapotával.  

„A magyar lakosság fogászati állapota ennél rosszabb nem is lehetne. A megvizs-
gáltak 70 százaléka szenved fogbetegségben. Annak ellenére drámai a helyzet, hogy 
olyan embereket vizsgáltunk, akik adnak az egészségükre.” A felmérés megállapította 
azt is, hogy a 15 évvel korábbiakhoz képest gyakorlatilag nem mutatható ki változás az 
adatokban, bár az ellátás minôsége javult.

Mindig is érdekesnek tartottam, hogyan éli meg a találkozást a magyar lakosság 
fogazatának lesújtó állapotával egy fogorvos. Valóban csak akkor megyünk, amikor 
már nagy a baj? Tényleg ennyire rossz még mindig a helyzet? Az átfogó vizsgálat óta 
eltelt egy évtized, és ha annak módszertani mélységét nem is tudjuk produkálni, úgy 
gondoltuk, hogy tovább finomodott a fogászatokon alkalmazott technológia, és mintha 
az egészség definíciójához is egyre inkább hozzátartozna a szép mosoly, ezért érdemes 
beszélgetnünk egy szakemberrel, aki a „tûzvonalban” van. Februári interjúalanyunk sze-
rint valóban nem túl kedvezô a helyzet, ám már felcsillant valami fény az alagút végén. 

A Gyógyhír Magazinban elôszeretettel alkalmazzuk azokat a technikai megoldásokat, 
amelyek kitágítják a nyomtatott újság lehetôségeit. Ennek jegyében használjuk a QR-
kódot is, amelynek jól ismert piktogramjait megtalálhatja úgy a hirdetések, mint azon 
kiemelt cikkeink mellett, amelyeket egy-egy magyarázó videóval egészítünk ki.

Hogyan juthatok hozzá plusz információkhoz a QR kód segítségével?
A dolog roppant egyszerû, mindössze három lépésbôl áll.
1. Okostelefonjára vagy táblagépére töltse le a QR-kód olvasó alkalmazást.
2.  A telepített QR-olvasó alkalmazással olvassa be az újságból kiválasztott QR-kódot.
3.  A mobileszközön ezután automatikusan elindul a  videófilm, hirdetések esetében 

esetleg rögtön olyan webáruházba „ugorhat be”, ahol kényelmesen meg is rendelheti 
az adott  terméket.

Földvári István
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3 in 1 – az erôs csontokért
A kiváló felszívódású CalciTrio kalciumkom-
bináció egy éve jelent meg a patikákban. 
Népszerûségét annak köszönheti, hogy 
kalcium mellett természetes K2-vitamint 
és D-vitamint tartalmaz. Ezek a vitaminok 
együtt szükségesek ahhoz, hogy a kalcium 
beépülhessen 
csontjainkba. 
A D-vitamin se-
gíti a kalcium 
felszívódását, a 
K2-vitamin pe-
dig a kalcium 
beépülését a 
csontokba. 

A CalciTrio kapható a patikákban, ajánlott ára:
1799 Ft/30 db, 2599 Ft/60 db.

Az étrend-kiegészítô nem helyettesíti a vegyes
étrendet és az egészséges életmódot!

www.gyogypedikur.hu

Budapest
VII. és XVIII. kerületében.

Cukorbetegek lábápolása,
körömbenövés

mûtét nélküli
szabályozása.

Tel.: 06-30/986-6611

www.kineziologiaiszalag.hu

A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a használati
útmutatót, vagy kérdezze meg kezelôorvosát!

Használja mozgásszervi problémái-
ra a prémium minôségû ELYTH,  
a kiváló árérték arányú  
TAPE ORIGINAL és az olcsó 
ASIAMED kineziológiai szalagokat.

Sikeresen
alkalmazhatóak:
• keringési problémák
• duzzanatok csökkentése
• gyengült izmok
• fájdalom csökkentése
• ízületi mozgásterjedelem növelése
• sérült idegek
• instabilitás támasztása
• nyirokkeringési problémák
esetén.

A csontrendszer vitaminjai: segítik a kalcium fel- 
szívódását (D3), beépülését (K2).
K2: kalciumot a csontoknak, de ne az ereknek!

Kapható patikákban, bioboltokban, 
a www.pharmaforte.hu webáruházban 

és telefonon: Tel: 06/30-2100-155

Az étrend-kiegészítô nem helyettesíti a vegyes 
étrendet és az egészséges életmódot!

AJÁNDÉK A CSONTERÔSÍTÉSHEZ!
PHARMAFORTE:
K2-VITAMIN-FORTE + D3-VITAMIN-PRÉMIUM

A Pharmaforte K2-vitaminjához kérje az 1 doboz D3-vitamin 
 AJÁNDÉKOT! Ajánlott ára: 1955 Ft

”i SAY FELFÁZÁSRA” KAPSZULA:
SEgÍTSÉg FELFÁZÁS,
HóLYAgHURUT ELLEN
Klinikailag bizonyítottan kezeli a felfázást, és
megelôzi kialakulását. Amerikában fejlesztett, 
gyógyhatású 
tôzegáfonya-készítmény 
a húgyút védelmére.

– Gyors, tartós hatás.
–   Recept nélkül. 
EP kártyára is kapható.
–  Vegetáriánus kapszu-

lahéj.
Kapható patikákban, bioboltokban, 

a www.pharmaforte.hu webáruházban 
és telefonon: Tel.: 06/30-2100-155

A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a beteg-
tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelôorvosát, gyógyszerészét.
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– Az új reformelképzelésekben többnyire csak 
a kórházakról és az alapellátásról – azaz a há-
ziorvosi rendszerrôl – beszéltek. Mi úgy látjuk, 
hogy az egyik legfontosabb, a gazdaságos 
mûködés felé vezetô „menekülô útvonal” a 
járóbeteg-ellátásban van, ez tudná olcsóbbá 
tenni a szolgáltatásokat. A járóbetegként 
való ellátás, az egynapos ellátás és a  nappali 
kórház már  most is meglévô lehetôség 
a betegek ellátására, sokan vannak, akik 
szívesebben töltik otthon az éjszakát, és miért 
is ne tennék, ha a betegségük természete 
ezt engedi. A nappali kórház csak annyiban 
különbözik az általánosan ismert kórházi 
ellátástól, hogy a betegek nappal tartózkod-
nak bent kórházi körülmények között, és a 
vizsgálatok is ugyanúgy zajlanak, mint a ha-
gyományos esetben. A jelenlegi finanszírozási 

A racionalizálással
mindenki jól jár 
Egynapos ellátás

rendszer több betegség esetén a fekvôbeteg-
ellátást részesíti elônyben. Ezt a helyzetet 
szükséges megváltoztatni a finanszírozási 
ösztönzôk módosításával. Azt javasoljuk, hogy 
az egészségügyi rendszer minél hatékonyabb 
mûködéséért a járó- és a fekvôellátásban egy-
aránt elvégezhetô beavatkozásokat – kivéve 
a szövôdményes eseteket – minél nagyobb 
számban végezhessük csak járóbeteg-ellátás-
ban.
Kezdeményeztük továbbá az alap- a járó- és 
a fekvôbeteg-ellátás összehangolásának javí-
tását, és lehetôleg önálló gazdasági, valamint 
igazgatási egység létrehozását a kórházakon 
belül is a járóbeteg-ellátások kiemelt szerepé-
nek biztosítására.
– Miért érezték úgy, hogy közös állásfoglalás-
ra van szükség?  

– A problémát ismerve azt is jól tudjuk, hogy 
a járóbeteg-ellátás és a kórházak közötti 
mûködés egyeztetése, koordinálása szintén 
fontos eleme a sikeres mûködésnek.  
A Járóbeteg Szakellátási Szövetség ezért 
kereste meg a Kórházszövetséget, és ôk, mint  
jó, szakmájukhoz kiválóan értô szakemberek, 
szintén elfogadták azt a tézist, mely szerint 
a járóbeteg-ellátásnak mint az egyik logikus 
kiútnak  kulcsszerepe van  a racionalizá-
lási lépésekben. Azt is világosan kell látni, 
hogy az alapellátás, azaz a háziorvosok sem 
tudnak dolgozni, ha nem lesz mögöttük a 
jól mûködô Járóbeteg Szakellátási Intézet, a 
jó diagnosztika és szükség esetén szakmai 
konzultálásra képes háttér. Ezért is kell fenn-
tartani és megerôsíteni a járóbeteg-ellátást, 
és szerintünk sokkal nagyobb szerephez kell 

A járóbeteg- és az egynapos ellátások fontosságát hangsúlyozó közös állásfoglalást adott ki a 
Magyar Kórházszövetség és a Medicina 2000 Magyar Járóbeteg Szakellátási Szövetség.  
A közleményt a Magyar Kórházszövetség elnöke, dr. Velkey György és a Medicina 2000 Ma-
gyar Járóbeteg Szakellátási szövetség elnöke, dr. Lehoczky Péter írták alá. Kiemelték: az 
egészségügy szerkezetének átalakítása fontos munka, amely ismét lendületet kap az Emberi 
Erôforrások Minisztériuma egészségügyért felelôs államtitkárságának tervei szerint. A két szak-
mai szervezet egyetért abban, hogy a jelenlegi források nem elegendôk az egészségügy ered-
ményes mûködésének fenntartásához. A Gyógyhír olvasóinak dr. Lehoczky Péter beszélt az ügy 
hátterérôl és aktualitásáról. 

Tulajdonítható-e betegségmegelôzô, illetve gyógyító hatás
a csökkentett deutérium tartalmú termékeknek?

Eltér a GVH és a HYD Kft. véleménye

A Versenyhivatal megállapította, hogy bár a 
HYD Kft. a Gyógyszerészeti és Egészségügyi 
Minôség- és Szervezetfejlesztési Intézet Orszá-
gos Gyógyszerészeti Intézet Fôigazgatóságánál 
(GYEMSZI-OGYI) több ízben is kezdeményezte a 
csökkentett deutérium tartalmú vízkészítmények 
törzskönyvezését és forgalomba hozatalának en-
gedélyezését, a GYEMSZI-OGYI ezt minden alka-
lommal elutasította. A Versenyhivatal erre hivat-
kozva úgy véli, hogy a HYD Kft. kommunikációja 
során  jogsértô módon tulajdonított a Preventa 
termékeknek betegségmegelôzô, illetôleg gyó-
gyító hatást, azaz tisztességtelen kereskedelmi 
gyakorlatot folytatott. A Versenyhivatal hang-
súlyozta, hogy élelmiszerek reklámozásakor a 

A Gazdasági Versenyhivatal 30 millió forintos bírságot szabott ki 
a HYD Rákkutató és Gyógyszerfejlesztô Kft.-re, mert jogsértônek 
minôsítette a cég Preventa termékeinek reklámozását. A HYD Kft. vi-
tatja határozat jogszerûségét, és annak bírósági felülvizsgálatát kéri.

vállalkozásoknak szem elôtt kell tartaniuk a fo-
gyasztóvédelmi rendelkezéseken túl az ágazati 
jogszabályokat is, amelyek szerint az alábbiak 
szerint gyógyhatás nem tulajdonítható élelmi-
szernek, így táplálékkiegészítô termékeknek 
sem, illetve „egészségre vonatkozó hatás állítá-
sok” csak szûk keretek között, a szigorú európai 
normáknak megfelelôen, az ágazati szabályok-
nak való megfelelés esetén megengedettek.

A HYD Kft. a határozattal kapcsolat-
ban közleményében kijelentette, hogy a 
deutériummegvonás daganatellenes és egyéb 
élettani hatása több mint húsz éve igazolt. Alkal-
mazásával – a hazai és független kutatók tudo-
mányos vizsgálatainak eredményei és a 15 éve 

törzskönyvezett daganatellenes állatgyógyászati 
készítménnyel szerzett tapasztalatok alapján – a 
daganatos betegségek hatékonyan kezelhetôk, 
kiújulásuk megelôzhetô, ezért a cég kommuni-
kációjának ezzel kapcsolatos állításai megfelel-
nek a valóságnak, a tudomány mai állásának, 
és nem tekinthetôk megtévesztônek. A GVH a 
HYD Kft. szerint  azért szabott ki bírságot, mert 
úgy találta, hogy a cég kommunikációja sérti 
azon jogszabályi elôírást, mely szerint élelmi-
szernek betegséget megelôzô, illetve gyógyító 
hatás nem tulajdonítható. Ám megítélésük sze-
rint a  GVH által kiszabott bírság olyan jelentôs 
mértékû, hogy a társaság mûködését, a további 
kutatásokat, fejlesztéseket teljesen ellehetet-
lenítheti, s így elveheti a lehetôségét a humán 
felhasználásra szánt gyógyszerkészítmény törzs-
könyvezésének is.  A  határozat jogszerûségét a 
fentiek miatt a HYD Kft. vitatja, és annak bírósá-
gi felülvizsgálatát kéri.                            H. T. n 

jusson, hiszen a „kapuôr” szerepét a háziorvos is csak 
vele együttmûködve töltheti be megfelelô színvonalon. 
A háziorvos mellett ott kell, hogy legyen a vele együtt 
gondolkodó szakorvos, akivel napi kapcsolatban van.  
Amit járóbeteg-szakrendelésen és egynapos ellátásban 
meg lehet csinálni, azt csináljuk is meg ott, a betegnek 
is igénye van erre. A hosszú kórházi várólisták egy 
részét is le lehet ezzel rövidíteni. Tudjuk, hogy vannak 
olyan helyzetek, amikor például vidéken a kardiológiára 
6-8 hét a várakozás.  Ez pedig azt eredményezi, hogy 
aki teheti, belenyúl a zsebébe, és elmegy a magán-
ellátásba. Ennek az a veszélye, hogyha nem erôsítjük 
meg a közellátást, akkor lesz egy tehetôsebbeket ellátó 
szféra, akinek pedig nincs pénze, amit erre tud költeni, 
annak ott marad az állami ellátás. Ezt senki nem 
akarja: a kormány sem és a szakma sem. Ne felejtsük 
el: a várólistát nem az egészségügyi dolgozók hozták 
létre, hanem a finanszírozási helyzet. Ezért kell ezen 
változtatni. 
– Zombor Gábor egészségügyért felelôs államtitkár az 
Országgyûlés Népjóléti Bizottságának ülésén, január 
közepén arról beszélt, hogy a kormányzat javítani sze-
retne a lakosság egészségi állapotán, ezért átalakítják 
az alapellátást, több lesz a népegészségügyi szûrés és a 
szûrôhely. Mit gondol errôl? 
– Az államtitkár úr gyakorlott szakember, több területen 
is dolgozott az egészségügyön belül, és volt polgármester 
is, tehát a város elsô embereként jobban rálátott ezekre a 

problémákra. Abban bízunk, hogy éppen ezen tapasz-
talatai alapján figyelembe fogja venni javaslatainkat, 
amelyekrôl módunk lesz vele személyesen is egyeztetni. 
– A finanszírozás kérdésében milyen elképzeléseik 
vannak? 
– A járóbeteg-ellátásban általában nincs akkora 
mínuszos mûködés, lejárt tartozásállomány, mint 
például a kórházaknál. Gazdaságosabban mûködik 
a járóbeteg-ellátás, mint a kórház, azért is, mivel 
általában a szövôdménymentes esetekkel foglalkozik, 
akiket járó- és egynapos ellátás keretében el lehet 
látni, és végsô esetben az úgynevezett „önálló” – azaz 
önkormányzati – rendelôk esetén segít a tulajdonos 
önkormányzat is a mûködésben. A járóbeteg- és 
az egynapos szakellátások eddig nem jelentek meg 
optimális hangsúllyal az egészségügyi szolgáltatások 
között. Sok beteget magasabb, költségesebb ellátási 
szinten kezeltek, mint szükséges lett volna szakmai-
lag. Célszerûnek látjuk, hogy itt, a beszélgetésben 
említett járó- és egynapos ellátási formák kerüljenek 
elôtérbe azért, hogy javuljon az ellátások eredményes-
sége, hatékonysága, és a betegek is elégedettebbek 
legyenek az ellátással. Abban bízunk, hogy ezt az 
egészségügyi kormányzat is megérti, mert hisszük azt, 
hogy közös, rendszerszerû, logikus gondolkodással a 
praktikus és jól finanszírozható egészségügyi ellátást 
létre lehet hozni. 

Vincze Kinga n

Lapzártánkkor találko-
zott Zombor Gáborral, 
az egészségügyért 
felelôs államtitkárral a 
lapunknak nyilatkozó 
dr. Lehoczky Péter, aki 
a következôket mond-
ta: a beszélgetésen 
az hangzott el, hogy 
az egészségügyi kor-
mányzat elsô körben 
a kórházakkal és azok 
adósságállományával 
kíván foglalkozni. Eköz-
ben megalakul egy 
olyan szakmai munka-
csoport, amely kidol-
gozza, hogyan lehet 
ösztönözni azt, hogy 
több beteg éljen a 
járóbeteg-ellátás, illetve 
az egynapos ellátás 
lehetôségével. Ennek 
a munkacsoportnak 
várhatóan tagja lesz a  
Medicina 2000 Magyar 
Járóbeteg Szakellátási 
Szövetség is.



6 gyógyhír magazin 7gyógyhír magazin

A szimptómák feltehetôen sokaknak ismerôsek: az influenza hirtelen kezdôdik, a panaszok 
többnyire a fertôzôdést követô 1-2 napon belül jelentkeznek. A betegséget magas láz, levert-
ség, valamint az izmokban érzett fájdalom jellemzi. Kezdeti tünetként a páciens hidegrázást 
vagy borzongást tapasztalhat. Az elsô pár napban a beteg testhômérséklete a 39-39,5 °C-ra 
is felszökhet. Nem ritka a gyötrô fejfájás, amelyet a szem körül és mögötte jelentkezô fájda-
lom kísér, és amely erôs fény hatására fokozódhat. Általános tünet az orrfolyás, a köhögés, 
az orr és a légutak nyálkahártyájának megduzzadása. Fontos megkülönböztetô jele a légúti 
megbetegedésekhez képest az influenzának, hogy a vele járó köhögés nem hurutos jellegû.

 És hogy miként segíthetjük elô a gyógyulást? Mivel a betegséget vírus okozza, ezért an-
tibiotikumos kezelésére nincs mód, az influenzánál fôként tüneti kezelés jöhet szóba. Lénye-
ges a helyes lázcsillapítás, és a fájdalomcsillapítók alkalmazása, ha ez szükséges. (A megfelelô 

Már többször foglalkozott lapunk azzal, 
hogy az influenza megelôzésének 
bizonyítottan leghatékonyabb módja 
az idôben megkapott védôoltás. Ha 
viszont már elkaptuk a betegséget, ak-
kor mindenképp be kell tartani a lába-
dozásra, különösen pedig a pihenésre 
vonatkozó szabályokat, egyébként 
ugyanis akár súlyos szövôdmények 
kialakulását is kockáztatjuk.

Fő a nyugalom!

lázcsillapító kiválasztásához kérjük háziorvosunk segítségét.) 
Ajánlott, hogy a páciens bôségesen fogyasszon folyadékot, és 
nagy mennyiségû C-vitamin fogyasztását is javasolni szokták. 
És bármit mond a népi bölcsesség, az influenzát nem lehet csak 
úgy kiizzadni: a gyógyulást segítô összes eszköz közül a leglé-
nyegesebb az ágynyugalom, a betegség alapos kipihenése. 

Az influenza, és általában a fertôzô betegségek igazoltan 
hatásos ellenszere a rendszeres testmozgás. Ha heti három-
négy alkalommal rá tudjuk venni magunkat mintegy félórás, 
közepesen megterhelô edzésre (legyen szó akár csak intenzív 
sétáról), akkor immunrendszerünk bizonyítottan ellenállóbb lesz, 
továbbá jobban reagál az influenza elleni védôoltásra. Viszont 
amikor már betegek vagyunk, a mozgás kifejezetten ront az álla-
potunkon: állatkísérletekkel igazolták, hogy a vírusfertôzésnek 
kitett példányok tünetei törvényszerûen rosszabbodtak a 
megerôltetéstôl. Arról nem is beszélve, hogy ha a megterheléstôl 
kiizzadunk, azzal a kórokozók terjedését segítjük elô, ezek 
ugyanis a használati tárgyakon megtapadva még hosszú órákig 
fertôzôképesek maradnak. A páciens akár egy héttel azután is 
fertôzhet, hogy ôt magát megtámadta a betegség.

P. Gy, n
hirdetés

vezetô úton”, az erekben és a lágy szövetekben 
is lerakódik. A megfelelô szintû K

2
-vitamin-pótlás 

lassítja, esetleg vissza is fordíthatja az erek és a szív 
elmeszesedését.

A K2-vitamin-bevitel finomhangolása
Akkor már csak egészségesen kell étkezni, és be-
folyásolni tudjuk testünk kalciumfelvevô képessé-
gét, egyúttal csökkenthetjük a szív- és érrendszeri 
megbetegedések kockázatát? Ez sajnos nem ilyen 
egyszerû. Saját bélflóránk, amely leginkább felelne 
azért, hogy a felvett táplálékból hasznosítani tudjuk 
a K

2
-vitamint, a modern ember magas szénhidrát- 

bevitele és egyéb hasonló súlyú tényezôk miatt mára 
nehezen tudja betölteni ezt a funkcióját. Mindez 
ettôl függetlenül sem lenne könnyû. Változó ugyan-
is, hogy a ma kapható húsok, a tojás és a tejtermé-
kek mennyire tekinthetôk jó vitaminforrásnak, mivel 
csak a legelôn, zöld takarmányon tartott állatok ké-
pesek szintetizálni a K

2
-vitamint, a gabonával, kuko-

ricával takarmányozottak nem – épp ezért javasolt a 
táplálékkiegészítôk beépítése étrendünkbe.

F. I. n

A K-vitaminnak két különbözô változatát ismerjük: az egyik a K1, amely elsôsorban a véralva-
dásért felelôs, míg a K2-vitamin jelentôsége, hogy a csontozat, valamint a szív és érrendszer 
egészségéhez járul hozzá. A K2 „karrierje” 2006-ban indult, ekkor figyeltek fel ugyanis jótékony 
hatásaira a kutatók. Tanulmányok sora született azóta arról, hogy komoly szerepet játszik a kal-
cium csontokba való beépülésében. Ugyanilyen fontos, hogy egyúttal segít megelôzni a kalcium 
érfalakra rakódását. 

Bár jó ideig nem jár érzékelhetô tünetekkel, csonttö-
megünk 25-30 éves korunk után (ekkor éri el maxi-
mumát) fogyni kezd, idôskorban már egészen súlyos 
tüneteket okozva. Igazából ebben az életkori szakasz-
ban a vér kalciumszintjének csökkenése miatt a szer-
vezet a csont lebontásával kompenzál, bizonyos szint 
felett ennek eredményét nevezzük csontritkulásnak. 

Kalciumot a csontokba,
és ne az erekbe
Régóta nyilvánvaló, hogy a csontritkulás ellen elsô 
lépésben kalciumbevitellel vehetjük fel a harcot.  
A megoldás azonban korántsem ilyen egyszerû! Min-
denképpen ki kell egészíteni a kalciumbevitelt egyéb ha-
tóanyagokkal is a jobb felszívódás és a megfelelô arányú 
beépülés érdekében. A D-vitamin például aktív szerepet 
játszik a kalcium belekbôl való felszívódásában – ám 
önmagában ez még nem eredményezne csonttömeg- 
növekedést. A kalcium csontokba való beépüléséhez 
elengedhetetlenül fontos az oszteokalcin nevû fehérje 
jelenléte, amelyet pedig a K

2
-vitamin aktivál.

A szervezetbe juttatott kalciummal az a baj, 
hogy nemcsak a csontokban, hanem az „odafelé 

Az egész-
séges 

életmód 
alapjaihoz 
tartozik a 

megfelelô 
vitaminok 
bevitele is

K2-vitamin  – a hiányzó láncszem

A csontépítô sejtek 
(oszteoblasztok) és a csont-
lebontást végzô sejtek 
(oszteoklasztok) mûködésének 
egyensúlya 25-30 éves ko-
runk között megbomlik, és 
végül ez a folyamat vezet el 
az oszteoporózisként ismert 
tünetegyütteshez. Az élettanilag 
megszokottnak tekinthetô, 3-5%-
os csonttömegvesztés gyorsul 
fel ilyenkor. Az úgynevezett má-
sodlagos csontritkulás – amely 
az összes eset mintegy 20 száza-
lékáért felelôs – más betegségek, 
életkori, hormonális változások 
hatására alakul ki. A magyar 
lakosság mintegy 7-10 százaléka 
érintett az oszteoporózis valame-
lyik fajtájában. 

Megbomlott
egyensúly

A szurokfüvet vagy oregánót az ókor óta használják különbözô megbetege-
dések gyógyításra. Az Origanum megnevezés a „hegy ékessége”: a görög 
nyelvbôl származó kifejezés. A szurokfûból készülô teákat köhögéscsilla-
pítónak, hörgô- és hangszalaggyulladás, rekedtség esetében használjuk. 
Étvágyjavító, görcsoldó, antiszeptikus, élénkítô, köptetô, emésztést könnyítô, 
epehajtó , valamint gyenge vizelethajtó és izzasztó hatása is van. Székre-
kedést szüntet. Mindezen jótékony hatásokat a szurokfûben lévô illóolajok-
nak köszönhetjük. Az oregánóolaj a természet egyik leghatásosabb szere 
bakteriális, gombás, vírusos vagy paraziták okozta fertôzések esetén. Enyhíti 
a megfázásos, influenzás tüneteket, tisztítja a légutakat, csillapítja a köhögést. 
Enyhíti az orrmelléküreg-gyulladást és a tüdôgyulladást is, eltünteti a szemöl-
csöket, valamint a fejbôrrôl a korpát, segít ízületi fájdalmak esetén, és még az 
idegeket is nyugtatja. A szurokfûbôl származó olaj legfontosabb összetevôje 
a karvakrol. Ezenkívül elôfordul még a kakukkfûolajban és a bergamottolaj-
ban is. Erôs antimikrobiális tulajdonságokkal rendelkezik. A szurokfû 2-5%-
ban, az oregánóolaj 40-70%-ban tartalmazhat karvakrolt.

Természetes védekezés - a hegy ékessége
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A most megjelent tanulmány szerint egy cukor-
molekula indíthatja be a kóros sejtburjánzást. 
A Neu5gc-nek keresztelt cukorféle spontán 
termelôdik, és magas koncentrációban van jelen a 
vörös húsokban, az emberi szervezetben azonban 
nem található meg, így túlzott bevitele betegsé-
get okozhat. Valóban megvan a bûnbak? 

– Nem könnyû az ilyen hírek valódi értékét 
meghatározni. A kutatók, szakterületük szerint 
folyamatosan végeznek vizsgálatokat, összessé-
gében a táplálkozással kapcsolatban, amely egy 
rendkívül bonyolult dolog. Azt tudjuk, hogy sok 
mindenre van hatással szervezetünkben az, hogy 
mit eszünk.  Pontosabban: összefüggés van, de az 
nagyon nehezen igazolható, hogy pontosan mi az 
összefüggés például egy bizonyos tápanyag be-
vitele és a daganatok kialakulása között. Egy-egy 
kutatásról hallva csínján kell bánni a következteté-

sekkel. Az említett kutatásban egereket használ-
tak, amelyeknek a szervezete – miként az emberé 
sem – nem termeli azt a bizonyos cukorfélét. 
A kísérlet során olyan táplálékot kaptak, amely 
gazdag volt az említett cukorféleségben.  

– A kutatók azt találták, hogy az egerek 
ennek következtében jóval hajlamosabbak lettek 
a különbözô gyulladásokra, és ötször nagyobb 
eséllyel alakultak ki bennük daganatok. Ez az 
emberre ugyanígy igaz lehet? 

– A kutatásban részt vevôk is hangsúlyozták, 
hogy egereket vizsgáltak, és hiába mondhatjuk, 
hogy – miként az egereké –, úgy az emberi szer-
vezet is a számára ismeretlen cukorra immunvá-
laszt ad, antitesteket termelhet, és  – ahogyan a 
kutatók írják – idôvel éppen ez a folytonos véde-
kezés rombolhatja a szervezetet. Ez igaz lehet, de 
az említett kutatás eredménye nagyon korai. Ilyen 

A University of California kutatói szerint egy, a vörös húsokban 
található cukorféle lehet a felelôs több rákos daganatfajta kialaku-
lásáért. A hírt dr. Lövey Józseffel, az Országos Onkológiai Intézet 
fôorvosával elemeztük. 

Rákot okozó cukor jellegû eredménybôl nagyon sok van. 
Az egereken elért eredményeket em-
berek között is bizonyítani kell. Ami 
biztos, az például az, hogy az elhízás 
valóban súlyos betegségeket, köztük 
rákot okoz. De a kísérletek elôször 
mindig sejteken indulnak meg, aztán 
jönnek olyan kutatások, melyekben 
állatokat vizsgálnak, és csak ezután 
következik, hogy egy-egy eredményt 
embereken is megpróbálunk igazolni. 
Hangsúlyozom: a táplálkozástudo-
mány bonyolult dolog. Ha például egy 
tézis igazolására emeljük mondjuk a 
szénhidrátbevitelt, de közben csökken 
a zsírbevitel, akkor nehezen tudjuk 
megmondani, hogy a beálló ered-
ményt melyik, az egyik növekedése 
vagy a másik csökkentése  okozta-e. 
Mindazonáltal az ilyen kutatások 
nagyon fontosak, mert ezek az ered-
mények a mozaik darabkái, amelyek 
ha összeállnak, választ adhatnak sok, 
számunkra fontos kérdésre, például a 
táplálkozás és a daganatok összefüg-
géseire. 

   V. K. n 

hirdetés
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Gyengédebb gyógyítás
Egy jó tea aranyat ér
Már a népi gyógyászat ismerte például a gyömbér 
ellenállóképesség-javító hatását. Megfázás ese-
tén, az influenzajárványok fenyegetésének árnyé-
kában vagy akár gyulladásos betegségek alkalmá-
val is hatásos. Lázcsillapító és gyulladáscsökkentô 
hatású, sôt gátolja is a gyulladáskeltô anyagok 
képzôdését. Azoknak, akik ízületi problémákkal 
küzdenek, szintén ismerôs lehet ízületi merevsé-
get csökkentô és fájdalomcsillapító tulajdonsága 
miatt. Véralvadásgátló összetevôje révén használ-
ható a vérrög- képzôdés megelôzésében, de eny-
hülést hozhat a magas vérnyomástól szenvedôk 
számára is – a koleszterinszintet pedig a szerve-
zetet a modern gyógyszerekhez képest összeha-
sonlíthatatlanul kevésbé terhelve csökkentheti. 
(Kérdés persze, hogy megelégedhetünk-e a hatá-
sával.) A gyömbért friss állapotban akár rágcsálni 
is lehet, de legtöbbször talán teaként készítik el 
azok, akik a felsorolt problémák helyett – esetleg 
mellett – memóriájukat is szeretnék karban tarta-
ni, vagy visszereiket, izomgörcseiket kezelnék.

A természet ismert és kevés-
bé ismert gyógynövényeinek 
alkalmazásával széles fegy-
vertárhoz jutunk, ha arról van 
szó, hogy fel kell vennünk 
a küzdelmet a hideg, téli 
idôjárás okozta betegségek-
kel – olyanokkal, például, mint 
a megfázás, az influenza vagy 
egy „egyszerûbb” torokfájás. 
Ugyancsak segítenek, ha 
fáradt, túlhajszolt – immun-
rendszerünket módszeresen 
gyengítô – életünkbe akarunk 
egészséges megoldásokat 
visszacsempészni. 

Előny az olasz konyha kedvelőinél
A zsályát szintén régóta használják nemcsak a 
konyhamûvészetben, hanem az orvoslásban 
is, amelynek magyarázata, hogy antiszeptikus, 
gyulladáscsökkentô, antioxidánsokban gazdag, 
jól hat a memóriára, nyugtatja a bél- és ideg-
rendszert, javítja a koncentrációt. Különbözô 
gyógyhatású cukorkák mellett legyakrabban ak-
kor találkozhatunk vele, amikor az olasz konyha 
egyik kiváló produktumát, a saltimbocca vala-
mely változatát rendeljük ki vagy készítjük el 
otthon.

Herpesz esetén is bevethető
Nyugtató és vírusölô hatása miatt népszerû 
gyógynövény a citromfû, amelyet a Herpes 
simplex helyi kezelésénél is bevetnek vírusölô 
„képessége” miatt. Ideg- és szívnyugtató, 
görcsoldó, mindemellett fejfájás és álmatlanság 
esetén javallott, de a depresszió kezelésében 
is szerephez juthat. A gyömbérhez hasonlóan 
a reumások is használják – bedörzsöléssel és 

fürdônek elkészítve alkalmazandó. Gyomorron-
tás, gyomorsavtúltengés, hányinger, puffadás 
kínozza? A problémák megoldásában segíteni 
fogják a citromfüvet tartalmazó készítmények.

A civilizáció ártalmai ellen
Talán a galagonya lehet az egyik leghatéko-
nyabb válasza a meggyengült immunrendszer 
és a nagy nyomásnak kitett keringési rendszer 
keltette kihívásokra a természet patikájának. Fá-
radt, stresszhatásoknak jócskán kitett szívünkre 
fejti ki jótékony hatását: szíverôsítô és szívnyug-
tató. Öregkori szívpanaszok esetén is ajánlják, 
emellett értágító és vérnyomáscsökkentô tulaj-
donsága sem elhanyagolható.            

     P. Gy, n

Miért készülnek teakeverékek?
Egy köhögés elleni teában például a nyál-
kaoldásra, a köhögési inger csillapításá-
ra, köptetésre vagy nyugtatónak, továbbá 
immunerôsítésre és fertôtlenítésre célzottan 
más-más gyógynövényt alkalmaznak. A teát el 
is kell fogyasztania valakinek, ezért nem lehet 
ott megállni a mixtúrakészítésben, hogy csak 
az adott betegséggel kapcsolatban hasznos 
gyógynövényeket „építenek bele”. Szükséges 
általában, hogy ízesítsék is – mint például az 
egyébként nem túl kellemes ízzel rendelkezô 
epe- vagy májteákat szeder-, esetleg málna-
levéllel. 
(forrás: gyogynovenyek-patikaja.blogspot.hu)

Hávelné dr. Szatmári Katalin gyógyszerész beszél arról,
hogy a gyógyszertárakban miért érdemes felvilágosítást kérni

az egyes gyógynövények hatásairól.  
Használja okostelefonja QR-kód leolvasó applikációját!

Információs videó
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A „kicsit rossz” néha zavaróbb a „nagyon rossznál”. 
Tudják ezt azok, akik arra kényszerülnek, hogy né-
hány dioptriás olvasószemüveget hordjanak.

Olvasószemüveg nélkül

„Már nem olyan a szemem, mint régebben” – hallhatjuk gyakran 45 év feletti 
családtagjainktól, barátainktól, ismerôseinktôl, s bizony mi is megtapasztal-
hatjuk az érzést, ha túlhaladjuk ezt az életkort.  Nagyon gyakori ugyanis a 
látásromlásnak az a fajtája, amikor már nem látjuk élesen a közeli tárgyakat. 
Ez aztán az olvasástól kezdve a fôzésen át például a kézimunkázásig rengeteg 
mindennapos tevékenységben zavarja az embert. Ilyenkor „jön” az olvasó-
szemüveg, amivel a tapasztalatok szerint még kevésbé tudnak megbarátkozni 
az emberek, mint az állandó szemüvegviselés kényelmetlenségével.

De nem is szükséges. Ma már ugyanis – a lézertechnika fejlôdésének 
köszönhetôen – egy egyszerû beavatkozással korrigálható ez a típusú látás-
hiba. A lézeres „olvasószemüveg-kezelést” Magyarországon a Focus Medical 
alkalmazta elôször Biztonságos, gyors, teljesen fájdalommentes és gyakorlati-
lag azonnali eredményt hoz.

Mielőtt belekezdünk
A kezelés elôtt sor kerül egy alkalmassági vizsgálatra. Az nem jelent gondot, ha 
a páciens az olvasószemüveg mellett távolra nézéshez is használ szemüveget, 
hiszen a kezelés után mindkettôt eldobhatja.  Viszont például  szürkehályog 
vagy makuladegeneráció esetén nem végezhetô el a beavatkozás. 

A kezelés
A kor elôrehaladtával a szemlencse rugalmassága csökkenhet, ez okozza a 
látásromlást. Ezt a rugalmasságot a lézeres kezeléssel sem állíthatjuk helyre, 
azonban a szaruhártya felszínét tökéletes pontossággal formálhatjuk át, s 
így visszaadhatjuk pácienseinknek a szemüveg nélküli éleslátás élményét. 
A beavatkozás lényege, hogy  egyik szemünkkel a távolban levô tárgyakat, 
a másikkal pedig a közelben levôket lássuk élesen. A többit már az agyunk 
végzi el: azáltal, hogy összeilleszti a két képet, megvalósul az éleslátás mind 
közelre, mind távolra.

A teljesen fájdalommentes beavatkozás szemenként csupán 8-10 percig 
tart, és már közvetlenül utána megtapasztalható a látásjavulás. Szemkötésre 
nincs szükség, a páciens rögtön elhagyhatja a klinikát, és mindössze egy-két 
napos pihenés után újra munkába állhat. 

Garancia az éleslátásra
A Focus Medical minden lézeres látáskorrekciós beavatkozásra 100%-os 
orvosi garanciát vállal. Amennyiben esetleg a látásjavulás kisebb mértékû az 
elôzetesen jelzettnél, a kezelést a saját költségükön megismétlik.
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Az idegeinkre megy
Az égô, viszketô érzés olyan jellegzetes, hogy aki 
akár csak egyszer is átesett rajta, már a kipirosodás 
és hólyagok húzó érzéssel járó jelentkezése elôtt fel 
tudja állítani az öndiagnózist: kezdôdô herpesze van. 
Aki pedig egyszer átesett az „élményen”, az nem 
úszta meg ennyivel. A szervezetbe magát élethosszig 
befészkelô Herpes simplex hosszú ideig lappangó ál-
lapotban képes „pihenni”, mielôtt újra aktivizálódna, 
genitális változata esetén egyenesen a gerincvelôi 
idegdúcokban.
A tünetek gyógyulásának idejét 10-14 napra teszik a 
szakemberek, amelyet egy csaknem ugyanilyen hosz-
szú olyan szakasz követ, amelyben még mindig fenn-
áll a fertôzôképesség veszélye. A gyógyulás idejében 
és a célravezetô kezelésben jókora egyéni eltérések 
is megfigyelhetôk, mint ahogy a herpesz kiváltó oka 
sem egyértelmû és igaz minden esetre. Legtöbbször 
az immunrendszer legyengülésére vezetik vissza a 
herpeszt, de kiválthatja stressz, különbözô ételek, 
mások vércukorszintjük leesésére panaszkodnak az 
elsô tünetekkel párhuzamosan. Ami mindenképpen 

közös: ha már egyszer megjelentek a hólyagok, az 
ember alig várja azt az állapotot, amit minden nor-
mális esetben kerülne, vagyis hogy a fertôzött terület 
végre kifakadjon. Az átmenetileg hámhiányossá váló, 
váladékozó terület kialakulása már a gyógyuláshoz 
vezetô elsô lépésként értékelhetô.

Idővel jobb lesz
Ez persze nem egy konkrét esetre vonatkozik, mert 
annak lezajlását, a tünetek csillapítását érdemes 
erre kifejlesztett, és hatásukat tekintve megint csak 
nagy egyéni különbségeket mutató készítmények-
kel végezni. A javulás általánosságban értendô, 
amennyiben az akár eleinte negyedévenként 
bekövetkezô, mindig (szinte) ugyanazon a helyen 
megjelenô kiújulás az életkor elôrehaladtával ritkul. 
A tünetek is csillapodnak általában, bár ez nem 
jelenti azt, hogy nem kellene hangsúlyt fektetni 
a szövôdmények megelôzésére, amelyek közül a 
legsúlyosabb a szerencsére igen ritka vírusos agy-
hártyagyulladás.

   D. Z. n 

Gyakran kiújuló, nagy felüle-
ten jelentkezô, esetleg addig 
ismeretlen tüneteket produ-
káló elváltozások esetén. 
Az immunhiányos beteg-
ségekben érintetteknek az 
ártalmatlannak tûnô esetek-
ben is szükséges orvoshoz 
fordulni.
Ha kiszáradás veszélye fe-
nyeget, mert a fájdalom miatt 
valaki képtelen táplálékot és 
folyadékot magához venni 
(fôleg gyermekek esetén for-
dul elô). 
Párhuzamosan jelentkezô 
fogászati és emésztôrend-
szeri problémák idején. 
Láz, illetve fájdalmas, lassan 
múló nyirokcsomó megna-
gyobbodások alkalmával. 

Mikor forduljak 
orvoshoz?

A herpesz kezelése azoktól is külön odafigyelést igényel, akiknek a sze-
mélyes higiéniájára egyáltalán nem lehet panasz. Ajánlatos ugyanis a 
fertôzött terület kezelése elôtt is kezet mosni, hogy megakadályozzuk a 
fertôzés súlyosbodását, és persze utána szintén – a továbbterjedést meg-
akadályozandó. Mivel – mindenféle hiedelemmel ellentétben – a hólyagos 
és a nedvedzô szakaszban is továbbadhatjuk a betegséget okozó vírust, 
a legegyszerûbb kerülni a másokkal való közvetlen érintkezést. 

Ajakherpesz?
Duplán fontos a higiénia
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Ha kíván-
csi rá, mit 
hiányolha-
tunk a hazai 
fogorvosok 
képzésébôl, 
illetve hogyan 
ôrzi meg fogai 
épségét egy 
szakember, 
akkor látogas-
son el a www.
gyogyhir.
hu-ra, illetve 
az újság 
Facebook-
oldalára, ahol 
az interjú 
teljes szövege 
olvasható.  

Dr. Csermák Balázs (36) szülôvárosában, Egerben végezte tanulmányait, a kö-
zépiskolát biológia–kémia tagozaton. A Semmelweis Orvostudományi Egyetemen 
belgyógyásznak készült, de egy családi tragédia után, mint mondja „a halállal 
való ismételt találkozás lelki terhétôl való félelem és a gyógyítás iránti szeretet 
kettôssége” vezetett arra, hogy nem hagyta el az orvosi pályát, csupán kart váltott. 
2005-ben végzett summa cum laude, majd hét évig az akkori Stomatológiai Inté-
zetben dolgozott, közben már 2007-tôl a President fogászatban rendel.

– Azért mentem a Központi Stomatológiára, mert ott nagy 
betegforgalom volt, és elôkelô képzôhelynek számított. Nyolc-
vanezer forint nettóért ügyeltünk és napi 100-200 beteg jött be 
a rendelôbe. Közben azzal a mondással tartottam magamban 
a lelket, hogy “a fájdalom csillapítása isteni tett”. A beteg jön, 
szenved, segítesz – egyszerûen hangzik, de nagyon nagy dolog. 
Az tudja igazán, akinek fájt már valaha a foga. Szerencsére ne-
kem már igen, edzésen kaptam egy ütést, amitôl eltört az egyik 
fogam, és azt akkor megjegyeztem, nagyon bitang dolog.
Sokan félnek magától a beavatkozástól, mások attól, 
hogy az orvos számon kéri rajtuk, miért csak akkor jöt-
tek, amikor már nagy a baj.
– Aki fogfájással jön egy ügyeleti helyre, eleve felfokozott 
állapotban érkezik, fájdalmai vannak, arra nagyon oda kell 
figyelni. Onnan van egyébként a pácienseim egy része. Nem is 
gondolná az ember, hogy egy magánrendelôt fel lehet építeni 
egy ügyeletrôl. Az az általános elképzelés ugyanis, hogy az 
SZTK-ban véged van. Én meg azt mondom: ott aztán igazán 
meg lehet barátkoztatni a betegeket a szakmával, el lehet érni, 
hogy ne rettegjenek. Volt, aki úgy jött oda vissza ügyeletbe 
éjszaka: „De jó, hogy maga van itt, doki! Ezen izgultam.” 
Az elmúlt évtizedekben rengeteget változott a helyes 
fogmosás elmélete.
– Erre van képzésünk, de hasonló elérhetô számos más 

rendelôben is. Most a módosított Bass-technikára mondjuk, 
hogy követendô. Középiskolás korunkban még azt tartották 
jónak, ha étkezés után kivételek nélkül gyorsan megmosod a 
fogad. Most az a tudományos álláspont, az a jó, ha megvárjuk 
míg a nyál visszaállítja szánkban a normál pH-értéket, és utána 
mossuk meg a fogunkat. 
 A statisztikák szerint elképesztôen rosszak a fogaink.
– Valóban siralmas állapotok uralkodnak. Már a harmincasok 
szájában is rendszerint valamilyen pótlásokat találunk, esetleg 
foghiányuk van. Ugyanakkor a kétezer körül születetteket a 
szüleik, akik sokat szenvedtek a fogaikkal, elvitték ahhoz az 
orvoshoz, akiben bíznak, hogy barátkozzon meg a gyerek a 
helyzettel: a fogorvosoktól már nem kell félni. A technológia 
sokat fejlôdött, az érzéstelenítés például alapvetô lépés.  
A mi idônkben a gyerekfogászaton nem volt „szuri”, csak úgy 
fúrtak, belevágták az ember szájába az amalgámot, érezted 
a bûzt, a fúrók sem voltak olyan fejlettek, mint ma, az egész 
ijesztô, kellemetlen élmény volt. Most pedig jönnek a szülôk 
a gyerekekkel, hogy fogszabályzót szeretnének, gyakorlatilag 
divatok követik egymást, legyen rózsaszín és így tovább. Termé-
szetesen az is számít, hogy manapság az egészséghez nagyon 
szorosan hozzátartozik a jó állapotú fog, a szép mosoly. 

  Földvári István n 

Szerencsére
volt már fogfájásom

Interjú

Tudja, kik azok a kontaktológusok?

Dioptria, görbület és átmérô tekintetében lényeges 
különbségek figyelhetôk meg a lencsék között, s 
mindegyik paramétert adott szem tulajdonságaihoz: 
méretéhez, állapotához és a fennálló fénytörési hibá-
hoz szükséges alakítani.
A könny mennyiségétôl függ, hogy a páciens hord-
hat-e egyáltalán lencsét, vagy pedig meg kell barátkoz-
nia a szemüveggel, a könny összetétele pedig megha-
tározza a lencsén megjelenô szennyezôdéseket. Talán 
mondani sem kell, hogy ezek is egyénfüggô dolgok.
A szakember véleményének kikérése mellett szám-
talan további érv szól, például hogy tanácsainak 
köszönhetôen csökkenthetjük a fertôzésveszélyt, elke-
rülhetjük a túlhordás és a rosszul beigazított lencsék 
okozta kellemetlenségeket. 

 H. L. n 

Ha nem, akkor vélhetôen nem tud 
eleget a kontaktlencse-használat 
legfontosabb alapszabályairól – 
a kontaktológus ugyanis az, aki 
segít eldönteni, hogy személyre 
szabottan kinek milyen lencsére 
van szüksége.

hirdetés

•  A Google a könny vércukorszintjét mérô kontaktlencse fejlesztésébe kez-
dett.

•  A kipróbálás fázisában van az a hagyományosnál tízszer vastagabb kon-
taktlencse, amelyet a DARPA, a Pentagon fejlesztési ügynöksége készített 
amerikai katonák számára. Az új típusú lencse 2,8-szeres nagyítást biztosít.

•  Grafén alapú szenzor kontaktlencsébe építésén dolgoznak a Michigani 
Egyetemen – ha elkészül, a lencse viselôje számára érzékelhetô lenne az 
infravörös fény, így sötétben is láthatóvá válnának a melegvérû élôlények. 

Már csak részben science-fiction
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Mit tehetünk a hasmenés ellen?
Az akut hasmenés kellemetlenségeinek csökkentésére, a panaszok idôtartamának 
rövidítésére többféle, vény nélkül kapható patikaszer alkalmazható. 

A legrégebben alkalmazott szerek az ún. adszorbensek, közéjük tartozik 
az aktív szén is, ami a bélben lévô, hasmenést kiváltó méreganyagokat köti 
meg a felületén. Ez hatásos lehet abban az esetben, ha bakteriális eredetû 
a hasmenés. Ezeknek a készítményeknek a szedésekor ügyelni kell azonban 
arra, hogy egyéb gyógyszereket csak 2-3 óra eltéréssel szabad bevenni, ugyanis 
az adszorbens elven mûködô gyógyszerek egyéb gyógyszerek hatóanyagait is 
megköthetik és „hatástalaníthatják” a felületükön.

A hasmenés miatt esetlegesen sérült bélflóra épségének helyreállításában 
nyújthatnak segítséget a probiotikumok – azonban a probiotikumok sem kínál-
nak megoldást a hasmenés valamennyi tünetének enyhítésére.

Sokan ismerik és használják a loperamid tartalmú készítményeket, amik 
a bél perisztaltikus mozgásának a mérséklése révén fejtik ki hatásukat. Ada-
golásuknál nem árt az óvatosság! A hasmenés tüneteit érezhetôen enyhítô 
loperamid hatása a kívántnál erôsebb lehet, azaz a hasmenés abbamaradását 
követôen a betegek székrekedésre panaszkodhatnak.

A hasmenés kezelésére szolgáló hatóanyagok palettája nemrégiben egy 
új hatóanyaggal bôvült, a racekadotrillal. A világszerte évtizedek óta, betegek 
tízmillióinál sikerrel és megelégedéssel alkalmazott hatóanyagból készült ke-
mény kapszula – Hidrasec® néven – már hazánkban is vény nélkül megvásá-
rolható. A racekadotril – egyedülálló hatásmechanizmusa révén – a hasmenés 
vezetô tünetét, a fokozott víz- és sókiválasztást (hiperszekréciót) már a kezdeti 
lépésénél gátolja. Ily módon a folyadékvesztést normalizálja, a kiszáradás ki-

védésében segít, miközben a normális mértékû szekrécióra nincs hatással, és 
nem akadályozza meg azt sem, hogy a hasmenést okozó baktériumok vagy 
vírusok kiürülhessenek a bélcsatornából. Azoknak sem kell aggódniuk, akik 
egyéb gyógyszer(eke)t  is szednek, mert a racekadotrilnak egyéb gyógysze-
rekkel való kölcsönhatása nem ismert. A hazánkban még újnak számító ható-
anyag mellékhatások szempontjából is kedvezô választás, szedése nem okoz 
székrekedést. 

A racekadotril igazoltan csökkenti a széklet mennyiségét, a hasmenések 
gyakoriságát és idôtartamát, valamint a székletszámot. Másként fogalmazva: 
„ha menni kell, hát menni kell”, de legalább kevesebbszer és rövidebb ideig! 
Klinikai vizsgálatok alapján a racekadotril fiatal felnôtteknél és idôs betegeknél 
egyaránt gyorsan és megbízhatóan hat: szedésekor a betegek 80%-a már egy 
nap elteltével javulást jelez.

Szedjen bárki bármilyen szert, szem elôtt kell tartani, hogy hasmenésnél 
alapvetô fontosságú az elveszített víz és az ásványi sók pótlása. A hasmenéses 
beteg mindig fogyasszon bôséges mennyiségû folyadékot!

A hasmenés bárhol, bárkit elérhet; célszerû felkészülni rá. Tanácsos otthon 
olyan gyógyszert tartani, illetve az utazások alkalmával az úti patikában olyan 
gyógyszert magunkkal vinni, ami hatásosan, gyorsan, ugyanakkor kíméletesen 
enyhíti a hasmenéses panaszokat és csökkenti a kiszáradás veszélyét.

Bár az akut hasmenés felnôtteknél vény nélkül kapható gyógyszerekkel 
kezelhetô, vannak esetek, amikor „menni kell…”, mégpedig az orvoshoz. A 
három napnál hosszabb ideig tartó, gyógyszeres kezelésre nem javuló hasme-
nések hátterében olyan betegségek húzódhatnak meg, amik az orvoshoz for-
dulást indokolják.                                                                                 T. K. n 

Kontrollált folyadékvesztés, múló hasmenés

Fogyókúra – csak hiúsági kérdés?

A hasmenés – jelentkezzen bármikor is – sok problémát okoz. Ki ne tapasztalta volna már, hogy egy 
pár napig tartó akut hasmenés mennyi nehézséggel jár? Legyengít, kimerít, tervezhetetlenné teszi 
a mindennapokat a naponta többször jelentkezô, sürgôs székelési inger. A kiváltó okok között bak-
térium vagy vírus okozta gyomor- és bélrendszeri fertôzés éppúgy szerepelhet, mint a mindennapi 
stressz, de lehet szó idegen tájakra való utazások alkalmával fellépô hasmenésrôl is. Egy dolog biz-
tos, ahogy a mondás is tartja a hasmenés kapcsán: „ha menni kell, hát menni kell…” Nem mindegy 
azonban, hogy hányszor és hány napon keresztül uralkodik felettünk az elôbb írt „alapszabály”.

hirdetés

hirdetés

Fogyókúrás tévhitek  - a teljesség igénye nélkül  
A reggeli kihagyása miatt nem a megszokott anyagcsere-folyamatok indulnak be a szervezetben, s 
ennek sok nem kívánatos hatása van. Többek között a vércukorszint lezuhanása, melynek legeny-
hébb következménye is az, hogy hirtelen fellépô, szinte legyôzhetetlen éhségérzet lesz rajtunk úrrá, 
s ennek köszönhetôen nagy eséllyel a szükségesnél több kalóriát fogunk magunkhoz venni a nap 
többi étkezése során. 

A reggeli kihagyásának hasznossága csak az egyik, magát makacsul tartó 
tévhit, miközben egyre több felvilágosító cikk számol be olyan vizsgálatok 
eredményeirôl, amelyek tanulsága, hogy mennyivel jobban teljesítenek 
fizikai és szellemi fronton egyaránt azok, akik reggeliznek – nem is beszél-
ve arról, hogy egységnyi idô alatt több, mint kétkilós fogyási többlettel 
büszkélkedhetnek!

A túl sok lemondás is visszaüt
Például akkor, ha elhatározzuk, hogy fogyókúra alatt teljesen mellôzzük az 
édességeket. Minél önsanyargatóbbak vagyunk e téren, annál könnyeb-
ben „csábulunk el”, tehát ha megvonjuk magunktól a finom falatokat, 
testünk azzal fog tiltakozni, hogy még jobban kívánjuk majd az édességet, 
és a diéta egy ponton egész egyszerûen összeomlik. Az említett példánál 
maradva: amennyiben az édesség megvonása túl nagy kockázattal járna, 
alkalmanként fogyasszunk magas kakaótartalmú, tehát jobb minôségû 
csokoládéból kisebb adagokat. Ne feledjük, hogy a szervezet már nagyon 
kis mennyiség után megkezdi a boldogságérzetet okozó szerotonin 
termelését, ebbôl a szemszögbôl nézve tehát felesleges újabb és újabb 

„kockákat” behabzsolnunk. Ha valaki úgy okoskodna, hogy a diabetikus 
csokoládéban biztosan kevesebb kalória található, azt ki kell ábrándíta-
nunk – csak más édesítôszert tartalmaz cukor helyett, az ehetô ízhez a 
magasabb zsírtartalom is hozzájárul.

Amit nem kell megrágni, nem is hizlal?
A manapság divatos különféle léböjtkúrák lényege, hogy meghatározott 
ideig kímélik, tehermentesítik emésztôrendszerünket, s az anyagcsere-
végtermékeket, mérgeket a szervezet ilyenkor kiüríti magából. Orvosi 
kontroll nélkül azonban esetleg csak annyit fogunk elérni, hogy anyag-
cserénk felborul. Nem a zsírból dolgozunk le a léböjtkúra során, hanem a 
salakanyagok mellett vizet veszítünk – ezt pedig az elektrolitokkal együtt 
pótolnunk kell. A léböjtkúra hozzájárulhat az úgynevezett „jojóeffektus” 
kialakulásához is, amikor egy meghatározott cél elérése után letudottnak 
tekintjük a feladatot, és nem váltunk életmódot – ugyanakkor kétségtele-
nül alkalmas arra, hogy bevezetô szakaszául szolgáljon egy a korábbiakhoz 
képest kalóriaszegény táplálkozásra való áttérésnek.

J. O. n 

Nyaralások elôtt szinte népmozgalomként igyekszünk megszabadulni
a felesleges kilóktól, az egészséget azonban télen is veszélyeztetik!

Az elhízás szövôdménybetegségei 
Kardiovaszkuláris hatások: a testtömeg 

növekedésével a megnövekedett zsírszö-
vetekbe fokozott mennyiségû vér kell, hogy 

jusson, keringetése pedig nagyobb nyomást 
eredményez az erekre. A magas vérnyomás 

veszélyt jelent a szívre. A koszorúerek is könnyebben 
zsírosodnak, meszesednek. 

Mozgásszervi problémák: a megnövekedett testtömeg nagyobb ter-
helésnek teszi ki az ízületeket, a porcokat, mozgásszervi betegségeket 
idézhet elô a térd, a csípô és a gerinc területén.
Anyagcsere-zavarok: az elhízás olyan anyagcsere-zavarokat tud 
okozni, ami II. típusú cukorbetegséghez, köszvény kialakulásához, a 
húgysavtartalom növekedéséhez  vezethet. Itt említhetô a májzsíroso-
dás, epehólyagprobléma és a rák kockázatának növekedése.
Fogamzóképesség: a túlsúlyosok nagyobb zsírszövete fokozott 
mértékben bontja a szexhormonokat, ezzel csökkenti mind a férfiak 
megtermékenyítô képességét, mind a nôk fogamzóképességét. Vá-
randósság alatt rendellenességhez vezethet, ezért ajánlott babavállalás 
elôtt a túlsúlyt idôben csökkenteni.
A fogyókúra aranyszabálya: a hízás és a fogyás üteme hasonló 
ütemû legyen. A gyors fogyókúra nemcsak káros a szervezetre, de a 
leadott kilók gyorsan vissza is jönnek. A csökkentett napi kalóriabevitelt 
lehetôleg klinikailag igazolt, ártalmatlan szerekkel ajánlott támogatni.
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hirdetés

1. Gyógyfürdôt látogatni egészségi állapotunk felmérése után 
tanácsos, amelyben háziorvosunk nyújthat segítséget. Így már 

könnyebben kiválaszthatjuk azokat a fürdôket, amelyek használnak – 
és azokat is, amelyek esetleg árthatnak állapotunknak.

2. Egy-egy gyógyfürdô akár több betegségcsoport tüneteire is eny-
hülést nyújthat az alábbiak közül: mozgásszervi és reumatikus 

panaszok, nôgyógyászati problémák, neurológiai problémák, anyag-
cserezavarok, bôrgyógyászati betegségek, légzôszervi panaszok, szív- 
és keringési zavarok, emellett használhatók baleseti vagy ortopédiai 
mûtétek utáni rehabilitáció céljára. Kevesen tudják, hogy egy települé-
sen akár többféle gyógyvíz is a felszínre törhet!

3. A vízben történô mozgás kíméli az ízületeket, így a kopottak is 
mozgathatók.

4. A gyógyfürdôk látogatásának leginkább kúraszerûen van 
értelme, tehát legalább 15 napon át, meghatározott idejû 

kezeléseken kell résztvenni. A kúra (általában) harmadik-negyedik 
napján állapotunk átmenetileg rosszabbodni fog – ez az úgyneve-
zett „fürdôreakció”. Amennyiben magától nem javul, szükség lehet 
valamilyen változtatásra a kúra során – ebben segítenek a gyógyfürdôk 
szakemberei.

5. A meleg vizes medencékben alkalmanként 20-40 perces benntartóz-
kodást javasolnak, a legideálisabbak a 30 perces megmerítkezések.

6. Konkrét egészségügyi problémánk javulásán kívül további po-
zitív eredményeket is várhatunk a gyógyfürdôk látogatásától: a 

bôrön keresztül felszívódó ásványi anyagok immunerôsítô hatásúak.

7. A felszívódó ásványi anyagok mellett rendszerint a gyógyfürdôk 
mikroklímája is nyugtatja az idegeket, oldja a stresszt. A hétvégi 

welness jellegû fürdôlátogatásoknak inkább ez lehet a célja. 

8. Nem javasolt gyógyfürdôt látogatni természetesen fertôzô 
vagy lázas betegeknek és reumásoknak akkor, ha épp fennáll 

10 tipp  
– Hogyan válasszunk gyógyfürdôt?

a gyulladásos állapot. Ugyancsak kerülendô (valamennyi) gyógyvizes 
medence infarktus után három hónapig, de magas vérnyomás, szapora 
szívverés, trombózis, légzési elégtelenség, tuberkulózis, veseelégtelen-
ség, érbetegségek és havi vérzés esetén sem ajánlott a fürdés.

9. Nem a fürdô az egyetlen lehetôség, hogy élvezhessük a 
gyógyvizek jótékony hatásait: több fürdôhelyen lehetôség van a 

gyógyvizek elfogyasztására is (emellett léteznek palackozott változatok 
is), és van, ahol inhalálásra is lehetôség nyílik.

10. Ha valaki OEP-támogatást szeretne igénybe venni, akkor a keze-
lést az adott szakrendelésen, például a reumatológián írathatja fel.

hirdetés

Sôrés-Nagy Edit szakértô beszél arról, hogy nem 
minden típusú fájdalomnak tesz jót a hideg, illetve 
a meleg vizes kezelés. Használja okostelefonja

QR-kód leolvasó applikációját!

Információs videó
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VEP POTENCIANÖVELÔ KÉSZÜLÉK VETÉLYTÁRS NÉLKÜL 
Napjaink egyik leggyakoribb párkapcsolati problémája a férfiak merevedési zavaraiból fakadó 
szexuális diszharmónia. Súlyos változata maga az impotencia, enyhébb eseteit mûködési 
zavarként jellemezhetjük. Megoldást, fényt az alagút végén, megbízható potenciát, harmonikus 
nemi életet, a párkapcsolat stabilitását a VEP készülék jelentheti! Segítségével igen rövid idô 
alatt olyan – fél óráig is tartható – mellékhatások nélküli merevedés létesíthetô, ami leginkább 
huszonéves férfiasságunkat idézi. Oldódik a szorongás, megnô az önbizalom, és a 70-es, akár 
a 80-as éveinkben is eredményes szexuális életet élhetünk! A VEP készüléket – aktusokon kívül 
– terápiásan is alkalmazhatjuk, fiatal férfiaknál így méretnövelésre, idôsebbeknél a sorvadás 
elkerülésére a leghatékonyabb!
RADIKÁLIS PROSZTATAELTÁVOLÍTÁSON ÁTESETT FÉRFIAK SZÁMÁRA IS A 

VEP KÉSZÜLÉK JELENTI A LEGHATÉKONYABB SEGÍTSÉGET AZ EREDMÉNYES 
SZEXUÁLIS ÉLET ÉRDEKÉBEN!

A VEP készülék alkalmazása szükségtelenné teszi a merevedés létrehozására kifejlesztett 
drága, – és akár súlyos mellékhatásokat okozó –, gyógyszerek vagy más „csodaszerek” 
szedését! Szakorvosok is ajánlják, és már több mint húsz éve folyamatosan bizonyít, sok 
ezer párkapcsolatot stabilizált, adta vissza a férfiak önbecsülését, életkedvét!
„Ajánljuk másoknak is, akikkel szintén elbánt az élet, de a szexet, a gyönyört és a 
boldog párkapcsolatot meg akarják tartani! A VEP-pel sikerülni fog!!!”

mobil-web:vep.qr-website.com

hirdetés

hirdetés

A lépcsôlift tulajdonképpen nem más, mint egy a lépcsôhöz rögzített sínen, 
elektromos meghajtással mozgó szék. A sínpálya vonalvezetésétôl és felhasz-
nálási helyétôl függôen készül egyenes vagy íves, kültéri vagy beltéri haszná-
latra egyaránt. Mûködési elve leginkább a fogaskerekû vasútéhoz hasonlít. 

Mire érdemes figyelni vásárláskor?
Az ideális lépcsôlift többféle kialakítású, komfortfokozatú és felszereltségû 
székkel rendelhetô, és számos beépített biztonsági elem biztosítja a zavar-
talan és balesetmentes mûködést. Rendszerint akkumulátorról mûködik, 
amely automatikusan töltôdik, ezáltal áramszünet idején is használható. 
Az alapfelszereltség része két távvezérlô, amelyekkel hívható, illetve 
küldhetô a szék. A könnyebb ki- és beszállás érdekében az ülés elfor-
gatható, használaton kívül pedig a lábtartóval és a kartámasszal együtt 
felhajtható. A székhez különféle színû és anyagú kárpitozás rendelhetô. 

Hová telepíthető?
A telepítés alapvetô feltétele, hogy a lépcsô szélessége elérje 70-75 cm-t. 
A helyszín felmérése digitális fototechnikával történik, számítógépes 

Fogaskerekű akár a házban is 

A lépcsőliftek

Sok embernek, különbözô okokból (életkor, betegség stb.) nehezére esik a lépcsôn történô 
közlekedés. Nekik ajánlják a lépcsôlifteket, amelyek alkalmasak mindenféle lépcsô akadály-
mentesítésére, lakásba, családi házba, akár többemeletes társasházba, kertbe vagy közin-
tézményekbe is. 

szoftver tervezi meg a pályát, és ennek alapján a sín legyártása egyedileg, 
az adott lépcsôhöz illeszkedôen történik! A lépcsôlift telepítése nem jár 
bontási munkálatokkal, és csak néhány órát vesz igénybe.

   S. K. n 

Az önkéntesek által észlelt váratlan mellékhatások miatt elôvigyázatosságból felfüggesztették az 
ebola vírus elleni elsô számú vakcinajelölt klinikai próbáit – írta közleményében a  teszteket végzô 
Genfi Egyetemi Kórház. Azonban azt is hozzátették, hogy a  tesztek idôleges felfüggesztése meg-
szokott dolog a klinikai próbákon. Rettegett híre van, és nagyon veszélyes, de vajon mennyire új 
ez a betegség – errôl kérdeztem dr. Axmann Ágnest DTM&H (London School), az orvostudomány 
kandidátusát, a Trópusi és Utazási Betegségek Intézetének igazgatóját.
Ebolajárványok már voltak Afrikában többször 
is, melyek kevesebb számú áldozatot szedtek, és 
rövidebb ideig tartottak, mint a 2014-ben Nyu-
gat-Afrikában kezdôdô. Mi ennek a mostani, 
elhúzódó járványnak az oka?
Való igaz, nem újonnan felfedezett betegségrôl 
van szó, a vírus  az elmúlt 40 év során már oko-
zott járványt. Az elsô 1976-ban tört ki az akkori  
Zairében (ma Kongói Demokratikus Köztársaság) 
Yambouku tartományban, az Ebola folyótól nem 
messze, és néhány száz áldozatot hátrahagyva, 
rövid idô alatt megszûnt. A mostani járvány két 
nagyon szegény, polgárháború által sújtott or-
szágban zajlik, ahol a véres holttestek látványa 
az utcán mindennapi jelenség. Mire felfedezték, 
hogy ez fertôzô betegség következménye, eltelt 
négy hónap. Késtek a hathatós járványmegelôzô 
intézkedések, a nemzetközi összefogás, a 
gyógyszer-, kötszer-, illetve egyéb segélyek. Ké-
sett a nemzeti összefogás is, hiszen például Si-
erra Leonéban október közepén szavazta meg a 
parlament, hogy két év börtönbüntetésre ítélik 
azokat, akik bántalmazzák, például megverik az 
ebola áldozatait.

Mit tudunk az ebola eredetérôl?
Mindenképpen állatról emberre terjedô 
betegségrôl van szó. Ezekben az afrikai országok-
ban különleges csemegének számít a majomhús, 
valamint a gyümölcsevô denevér húsának fo-
gyasztása. Amikor az elsô ember megfertôzôdik 
(index case), ezt követôen  elsôsorban a család-
ban, illetve a baráti körben gyors egymásutánban 
többen  is megbetegszenek.
Segíti a vírus terjedését az afrikai kulturális-vallá-
si hagyomány, amikor a halottat mosó folyadék 
körbejár, és mindenki megérinti, mintegy 
végsô búcsút véve az elhunyttól.

Hogyan terjed a betegség?
A betegség elsôsorban testváladékkal 
terjed: nyál, izzadság, nemi szervek 
váladéka, kontakt fertôzés formájában. 
Légutakon keresztül csak akkor, ha a beteg  

A rettegett kór – az ebola 
Itthon nem kell tartani járványtól

nyála kerül a levegôbe. Indirekt terjedési mód is 
létezik, amikor a beteg váladékával fertôzött ru-
hák, textíliák terjesztik a vírust. Száraz felületen 
a vírus gyorsan elpusztul, míg nedves, testvála-
dékkal átitatott ruhanemûben hetekig életképes 
marad.

Mi az oka annak, hogy nagyon sokan meghalnak 
a fertôzés következtében, de vannak, akik meg-
menekülnek?
Ez a különbség részben függ a vírus fajtájától. 
Az ebolavírusnak négy fajtája ismert: a Zaire-i, a 
Szudáni, a Thai forest és a Reston vírus. Amíg az 
elsô vírus a legrosszindulatúbb, magas (50, sôt  
90%-os) halálozással jár, addig a Reston vírus nem 
öl, nem okoz súlyos megbetegedést. Másrészt 
függ az egyéntôl, annak immunrendszerétôl, a 

kísérô egyéb megbetegedésektôl, szervi elválto-
zásoktól.

Mit ajánl fôorvosnô az immunrendszer 
erôsítésére?
Mindenféle vitamint, elsôsorban C-, D

3
-vitamino-

kat, antioxidáns hatású flavonoidokat. Kevesen 
tudják, hogy a nyomelemek közül a cink az egyik 
legfontosabb elem az egészség megôrzése szem-
pontjából. 3000 enzim optimális mûködéséhez 
elengedhetetlenül fontos! Szerepe van az im-
munfunkciók egészséges fenntartásában, a  sé-
rülések begyógyulásában, és nélkülözhetetlen a 
gyulladásos bôrtünetek enyhítésében. Kiegészítô 
kezelésként igen hasznos a tinédzserkori patta-
nások gyógykezelésében is.

              Vincze Kinga. n 

A vérzéses láznak 1976-os elsô regisztrált 
megjelenése óta a 2014-es nyugat-afrikai 
volt a legtöbb esetszámot és halálos áldo-
zatot produkáló „támadása”.  
A zoonózissal, tehát állatról emberre 
terjedô kór a Kongói Demokratikus 
Köztársaságban található Ebola folyó 
mellett ütötte fel elôször a fejét. A vírus 
azóta Afrika különbözô pontjain több-
ször is pusztított, fôleg Kelet-Közép-, 
Közép- és Nyugat-Afrikában, az Ebola 
és a Kongó folyók környékén, Kongó 
területén, a Viktória-tó környékén, 
Dél-Szudánban, Ugandában, 
Gabonban, Elefántcsont-
parton, Guineában, 
Sierra Leonéban és 

Libériában. 

Nem volt még súlyosabb
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Kiadványunk célja, hogy laikusok számára is „testközelbe” hozzuk a 
gyógyszerek egy bizonyos csoportját, a klasszikus gyógyszerészeti mun-
ka és hivatás gyümölcsének számító, vény nélkül is kapható, úgyne-
vezett „magisztrális” – azaz magában a patikában, hivatalos receptú-
ra alapján elôállított – készítményeket.  Ezek biztonságos, hatásos és 
bevált gyógyszerek, melyek közül sokat akár 50-80 éve is használunk 
hivatalosan.

A kiadvány szerkezete, tematikája, tartalma és nyelvezete szándé-
kaink szerint olyan, hogy rohanó világunkban – akár a villamoson, met-
rón ülve vagy a patikai sorban álláskor – könnyedén áttekinthessük, s 
használható információkhoz jussunk arról, milyen „klasszikus” gyógy-
szerek is állnak rendelkezésünkre a gyógyuláshoz. Ezek túl azon, hogy 
használatukról generációk rendelkeznek jó tapasztalatokkal, jelentôsen 
megkímélik a pénztárcánkat is. A felsorolt készítmények – a lehetséges 
alternatívákhoz viszonyítva – kimondottan olcsónak tekinthetôk, hiszen  
hozzávetôlegesen 300–1000 Ft közötti áron megvásárolhatók.

A több száz magisztrális készítmény közül igyekeztünk kiválasztani 
azt a hetvenet, amelyet a  leggyakrabban elôforduló „nyavalyák” esetén 
a leginkább ajánlanak, alkalmaznak az orvosok, gyógyszerészek.

A kiadványban szereplô készítményekrôl minden vásárlást 
megelôzôen „kérdezze meg kezelôorvosát, gyógyszerészét”, hiszen az 
általunk közölteken kívül számos egyéb olyan információ létezhet még, 
melyek egyedüli és biztos forrása az Ön kezelôorvosa és az Ön személye-
sen választott gyógyszertára és gyógyszerésze!

Dr. Mike László, gyógyszerész

350 Ft
+195 Ft postaköltség

70 hatékony
gyógyszertári készítmény

Kívülrôl is támogathatjuk
a szervezetünket

„A pedikûr az egészségügy hiánypótló szakmája. A szakmámban 
én is kizárólag természetes alapanyagú és klinikailag igazolt hatá-
sú, több mint 150, kutatási háttérrel igazolt termékekkel kezelem a 
vendégeimet. Én a pedikûrben és a manikûrben használom ki az 
innovációs lehetôségeket. Elôszeretettel alkalmazom az AgeLoc 
technológiát a bôr öregedésének a lassítására. (Az AgeLoc 
technológia bejutva a szervezet legkisebb egységébe, a DNS-
be, sejtszinten szabályozza, lassítja az öregedési folyamatot.) 
Nagyon fontos  az otthonra szóló tanácsadás, hiszen a bôrápolás 
elsôsorban nem a szakember kezei között zajlik, hanem a hétköz-
napokban.”  Moncz Anikó

A bôrünk felszíne egy kifinomult rendszer, nem 
enged be a szövetek felé minden hatást, ami éri. 
Gondoljunk csak a környezeti szennyezôdésre, szép 
is lenne, ha nem védekezne a bôr. Ez az elsôdleges 
védelmi zónánk, a környezeti hatásokkal szemben. 
Megvéd minket az ütésektôl, a portól a UV sugár-
zástól, a fénytôl, a hôhatásoktól stb. Ezért is nagyon 
fontos a téli védelme, mert bizony ilyenkor még több 
veszélyforrásnak van kitéve a bôr. Ilyenkor tapasztal-
juk leginkább, hogy kiszárad a felszíne, a hideg-meleg 
hatása kipirosodást, ekcémát és sok más betegséget 
hozhat elô. Ha nem védjük megfelelôen ezt a rend-
szert, akkor annak messzemenôen, akár véglegesen 
visszafordíthatatlan következményei lehetnek. 
 A mai tudományos világban sok olyan krémmel 
találkozhatunk, ami klinikailag igazoltan nem ká-
ros, hanem valóban beépülô anyagokat tartalmaz. 
Akár mi magunk is elôállíthatunk olyan természetes 
alapanyagú krémeket, amit szívesen használunk. Ezt 
nem javaslom mindenkinek, hiszen komoly isme-
retek szükségesek hozzá. Léteznek a forgalomban 
olyan készítmények, amik klinikailag alátámasztott, 
hosszú és költséges kutatások eredményein alapul-
nak, ezek a készítmények prémium minôségûek, és 
nem is biztos, hogy a kiskereskedelemben vannak 
forgalomban, viszont a tudatos vásárló elôszeretettel 
nyúl inkább ilyen krémek, pakolások után. 
Ilyen bôrápolási lehetôségekkel néhány szakem-

ber, kozmetikus, testkezelô, masszôr, manikûrös, 
pedikûrös is dolgozik a szépségiparban, érdemes 
ôket felkutatni. 

             V. K.. n 

Dr. Kolat Zsuzsanna bôrgyógyász-kozmetológus beszél arról,
hogy milyen arckrémet érdemes választani. 

Használja okostelefonja QR-kód leolvasó applikációját!

Információs videó

Általános otthoni bőrápolási tanácsok:
Lehetôleg használjunk a bôrtípusnak megfelelô 
krémet. Férfiak is nyugodtan használhatnak arc-
krémeket, különbözô testápolókat, lábkrémeket 
stb. A gyermekeink bôrápolásáról se feledkez-
zünk el. Lehetôleg ne használjunk olajos alapú 
krémeket, mert ezek nem szívódnak fel, filmré-
teget képeznek a bôrön, és így jobban megta-
padnak rajta a kórokozók, baktériumok. Ezáltal 
a szervezet hôháztartása is felborulhat, ha nem 
tudja a bôr ellátni ezt a feladatát. A rendszeres 
higiéniás fertôtlenítésre is fokozottan figyeljünk 
oda. A sport legyen a mindennapok szerves 
része. Ilyenkor pótoljuk a vízveszteséget. Jó, ha 
van a lakásunkban egy olyan szobahômérô, ami 
a páratartalmat is méri. Az optimális 40-60 szá-
zalék között van. A téli hónapokban se hanya-
goljuk el a szakemberek segítségét. Bármilyen 
elváltozást tapasztalunk, haladéktalanul keres-
sünk fel orvost vagy szakembert, a panaszok 
kivizsgálása érdekében.  
(forrás: gyogynovenyek-patikaja.blogspot.hu)
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