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lTisztelt Olvasónk!
Tájékoztatjuk, hogy internetes portálunkon (www.gyogyhir.hu) elindítottuk 

Gyógyhír Klinikánkat,  
ahol szakorvosaink online módon válaszolnak kérdéseikre.

(Az eddigi kérdések és válaszok is megtekinthetôk.)
Természetesen lehetôség van

hagyományos módon is kérdezni:
levélben: Gyógyhír Magazin 1139 Budapest, Üteg u. 49.

telefonon:
– Pszichiáter: dr. Kökényes Marianna – 06-20-336-3044
– Gyermekorvos, fitoterapeuta: dr. Pozsonyi Györgyi – 06-30-308-3451
– Szülész-nôgyógyász: dr. Vámosi Béla – 06-20-535-3710
– Reumatológus: dr. Szentiványi Csilla – 06-30-449-3818
– Gyógykozmetikus: Bizinger Katalin – 06-70-326-1149
– Bôrgyógyász: dr. Kóté Ildikó – 06-1-391-5903

e-mail-ben: gyogyhir@gyogyhir.hu
Látogassa meg Ön is a Gyógyhír Klinikát!

– Látod? – kérdezi 

Andrea, és a füle 

mögé simítja hosszú 

haját. Alig lehet 

észrevenni a parányi 

hallókészüléket. Azt 

mondja, szerencsés, 

mert gyerekkora óta 

megtanult együtt élni az apró segédeszközzel. 

Épekkel járt iskolába, diplomát szerzett. De 

úgy érzi, míg a látáshibát korrigáló szemüveg 

természetes viselet, addig a hallókészüléket 

nehezebben fogadják el az emberek. 

Pedig a halláskárosodás egyre többeket 

érint. Hazánkban minden tizedik embernek 

gondot okoz, hogy szót értsen másokkal, 

telefonáljon, élvezze a muzsikát, észrevegye a 

közelgô jármûvet, meghallja az esô koppaná-

sát, a lomb susogását. 

Zajos világban élünk, és a fülünket nem 

tudjuk becsukni. Inkább úgy védekezünk, 

hogy a ricsajt még nagyobb zajjal nyomjuk el. 

A fiatalok a fülükbe illesztik az MP3 lejátszó 

parányi hangszóróját, aztán hadd szóljon! 

Észre sem veszik, hogy kiabálva beszélnek 

egymással, otthon a tévé ordít, hiszen a nagy-

mama is csak így hallja. 

Ha már a hangerô nem fokozható, és 

egyre szegényebb az érzékelt hangok tarto-

mánya, érdemes hallásvizsgálatot kérni. A 

hallókészülék segíthet.

Andrea nem rejtegeti a babszem méretû 

segédeszközt, hiszen ennek köszönheti, hogy 

dolgozhat, és teljes értékû életet élhet. Hogy 

hallja a tücsök ciripelését.
u
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Afrika csodálatos növényvilágának számottevô hánya-
dát a népgyógyászat beláthatatlan idôk óta gyógyír-
ként alkalmazza különbözô betegségek leküzdésére. 
Ebbe a kategóriába tartozik az Euphorbia hirta, egy 
szerény kis vadon élô növényke, melynek virágai alig 
látszanak, olyan picik, de a növény minden föld feletti 
része tele van gyógyító hatóanyagokkal. Az ôslakosok 
egyik kedvenc gyógynövénye.

Nyersen el lehet rágni, a forrázatát meg lehet 
inni, az ételbe bele lehet keverni, mert nem rossz az 
íze. Használják prosztatapanaszok, nôgyógyászati 
bántalmak (mióma, ciszta, gyulladások), magas vér-
nyomás, daganatos betegségek, gyomorfekély, bél-

Zanzibár kamillája
„Isszák növényi forrázatát asztmára, gyomor- és  

bélpanaszokra, daganatos megbetegedésekre…”

Gyártja és forgalmazza  
a Tamag Bt.

Tel./fax: 06/29/357-342
Tel.: 06/30/936-7463

e-mail: tamag@dpg.hu
www.tafedim.hu

rendszeri rendellenességek, menstruációs vagy epi-
lepsziás görcsök, húgyúti fertôzések, asztma és légúti 
panaszok esetén. A növény gyógyhatásai már néhány 
nap után érezhetôek.

A daganatos betegek napi 4-6 gramm szárított 
növény forrázatával elérhetik, hogy a daganat beto-
kosodik és elhal, eltûnik, vagy el kell távolítani, de az 
operáció rizikófaktora számottevôen csökken. A bôr-
rákgyanús bôrfelületi kinövéseket a növényi kivonat 
elsorvaszthatja, majd az lehull. 1-2 gramm növény 
forrázata korlátlan ideig fogyasztható, 4-6 gramm 
maximum 1 hónapig, és 8-10 gramm (bélgyulladás, 
csont-forgó fájdalom) 3-6 napig.

Afrika vadon élô növényei garantáltan biotermé-
kek. Tejnedvével bedörzsölik, vagy leveleivel borogat-
ják sebeiket, rovarcsípéseiket, pattanásaikat, berepe-
dezett, kiszáradt bôrüket, égési sebeiket, aranyerüket, 
ekcémás végtagjaikat, herpeszüket és anyajegyszerû, 
de élô, fejlôdô kinövéseiket.

Magyarországon a kereskedelmi forgalomban 
gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben 
kaphatók Euphorbia hirta alapanyagú termékek, a Ta-
fedim tea, Afedim gél és Afedim balzsam, valamint a 
közeljövôben már a Tafedim kozmetikumok is.

GYÓGYHÍR  Elôzzük meg!
Írta: Kolimár Éva

A
z úti patika minden készítménye elsôsegélyre szolgál, csök-
kenti a lázat, elmulasztja a környezetváltozásból adódó kel-
lemetlenségeket, mint amilyen a fejfájás, csillapítja a has-
menés kellemetlen tüneteit, a szokatlan étel okozta hasi 

kényelmetlenséget, görcsöt, puffadást. Ha a panaszok nem szûnnek, 
orvoshoz kell fordulni, külföldön is! Elôrelátó ember külföldi utazás 
elôtt mindenképpen köt utasbiztosítást, így nem érhetik kellemetlen 
meglepetések.

Sokan kelnek útra, hogy szabadságukat ottho-
nuktól távol, idegen tájakon, lehetôleg vízparton 
töltsék. A kikapcsolódás, a pihenés napjai akkor 
lesznek emlékezetesek, ha minden esetre felkészül-
ve kis elsôsegélycsomagot is viszünk magunkkal. 
Kívánom, hogy ne legyen rá szükség, de ha kell, 
kéznél van.

Gondtalan nyaralás
Elôkészületek
Mielôtt útra kelünk, 
vegyük számba, hogy 
a folyamatosan sze-
dett gyógyszerekbôl 
– keringésre ható, 
vérnyomáscsökkentô, 
fogamzásgátló, cukor-
betegséget karbantar-
tó tabletták, inzulin 
stb. – kellô mennyisé-
get tudunk-e a pogy-
gyászunkba tenni. A 
készítményeket ere-
deti csomagolásban 
vigyük magunkkal, 
amely véd a nedves-
ség és a fény káros 
hatásaitól. 

Érdemes felke-
resni a háziorvost, hogy tájékozódjunk a választott úti cél egészségügyi 
kockázatairól. Elôrelátó ember a fogorvosi vizitet sem mulasztja el, mert 
belobbanhat egy gyengélkedô foggyökér, ami megkeseríti a nyaralást.

Az úti patika összeállításához kérje szakember tanácsát az, aki cukor-
beteg, tejcukor- (laktóz-) érzékeny, glaukómás, gyógyszerallergiás, rend-
szeresen bizonyos gyógyszereket szed, áldott állapotban van.

A szabadság mámora
Nem jó elrontani a nyaralást azzal, hogy az elsô napon hólyagosra éget-
jük a bôrünket. Hasznosabb fokozatosan növekvô adagokban élvezni a 
sütkérezést.
– A napfény serkent egy sor biológiai folyamatot a szervezetünkben, jó 
hatással van a hangulatunkra – állítja dr. Sánta Zsuzsa szakgyógyszerész. 

– Érdemes azonban odafigyelni, hogy a sugárzás erôsebb a hegyekben és a vízpartokon. A nap-
sütés ártalmai ellen naptejjel, napkrémmel védekezhetünk. Igen sokféle készítmény kapható a 
patikákban, a gyógyszerészek szívesen segítenek a helyszínnek és a bôrtípusnak megfelelô készít-
mény kiválasztásában. 

A nap erôs sugarai bôrpírt, gyulladást – leégést –, súlyosabb esetben napszúrást okozhatnak. 
Ez esetenként hôemelkedéssel, lázzal járhat. Ezért nyaraláshoz mindenképpen vigyünk magunkkal 
lázcsillapító szert, életkornak megfelelôen. Ne feledjük, a gyermekeknek más típusú készítményre 
van szükségük, mint a felnôtteknek! A legtöbb lázcsillapító készítmény hármas hatással rendel-
kezik, azaz fájdalmat, gyulladást enyhít és lázat csökkent. Hatóanyagaitól függôen kifejezettebb 
lehet egyik, vagy másik hatás. A megfelelô készítmény kiválasztásához a patikában kérjük szak-
ember segítségét, aki abban is segít eligazodni, hogy melyik miben hatékonyabb, és milyen árban 
vannak.

Hasznos apróságok
A higiénia igényérôl nyaralás közben sem mondhatunk le. Ezért jó szolgálatot tehet, ha van a 
kézitáskában fertôtlenítô kéztörlô, tartalék vécépapír, esetleg az ülôkére teríthetô védôfólia. Hosz-
szabb utazás során – autóval, busszal – kétóránként érdemes pihenôt tartani, járkálni, mozogni, 
hogy a trombózis kockázatát elkerüljük. Nagyon fontos, hogy repülôn, szûk helyre bepréselôdve 
idônként lábtornával, lábfejkörzéssel, sarokra és lábujjra emelkedéssel javítsuk az alsó végtag vér-
keringését.

✽Vény nélkül kapható
termékek: 

•  fájdalomcsillapító: Aspirin / Saridon / Advil / Advil Ultra / Algoflex 
Forte

•  lázcsillapító: Rubophen / Nurofen / Algoflex
•  hasmenésre: Normaflore / Carbo activatus / Smecta por / Imodium / 

Loperamid
•  hashajtásra: Guttalax / Stadalax / Darmol
•  orrdugulásra: Rhinathiol / Afrin / Nasivin / Vibrocil
•  émelygésre, hányás ellen: Daedalon, Daedalonetta
•  szempirosodásra: Visine (víztôl, erôs naptól kivörösödött szemre)

GYÓGYHÍR  Elôzzük meg!

✽Baleseti elsôsegélycsomag:
•  sebfertôtlenítô: Betadine oldat
•  sebtapasz: Hansaplast / Salvequick – vízpartra készülôk a vízálló változatot válasszák.
•  sebgyógyulásra: Bepanthen Plus / Neogranormon / Sudocrem
•  rovarcsípésre: Fenistil gél / Phlogosam kenôcs
•  kullancsriasztásra: Protect B, / Bio-Galaktiv / Ben’s
•  kullancskiszedéshez: csipesz
•  akár csípés, akár húzódás, akár zúzódás okozta duzzanatra: Calcium-Sandoz pezsgôtabletta
•  bôrvédelmhez: naptej, napspray (LaRoche Posay, Vichy, Eucerin Panthenol) – a gyerekek 

számára speciális védelmet nyújtó, bôrüknek és életkoruknak megfelelô készítményt hasz-
náljunk. A sprayt a kicsik és a férfiak jobban szeretik, könnyebben elviselik, ha lefújjuk, 
mintha bekennénk a bôrüket.

•  napégéshez: napozás utáni balzsam (Vichy, Eucerin), Panthenol spray 
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A kockázatokról
és mellékhatásokról

olvassa el a
betegtájékoztatót,
vagy kérdezze meg

kezelôorvosát,
gyógyszerészét! 
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GYÓGYHÍR  Ép test
Írta: Lóránth Ida
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Törékeny csontok, 
kopó ízületek

A mozgásszervi betegségek egyre több embert sújtanak.  
A panaszok egy része civilizációs eredetû, és szoros összefüg-
gést mutat a helytelen, mozgásszegény életmóddal. Némely 
betegségfajtáknál kimutatható az örökletes hajlam. Idôsebb 
korban gyakori a csontritkulás, melynek kialakulásában sze-
repe lehet a helytelen táplálkozásnak is. 
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T
estünk szilárd vázát a csontok adják, mozgé-
konyságát az ízületek teszik lehetôvé. Az ízü-
let rugalmas kapcsolatot teremt két szom-
szédos csontvég között, formája, felépítése 

meghatározza, milyen irányban képes elmozdulni. 
Míg a csuklónkkal, vállunkkal, lábfejünkkel képesek 
vagyunk körözni, addig a térdünket, az ujjperceket 
csak hajlítani és nyújtani tudjuk.

Ahhoz, hogy a csontvégek egymáshoz rugal-
masan és súrlódásmentesen kapcsolódni és elcsúszni 
tudjanak, a nyomásnak kitett részeket kemény porc 
borítja. Kívül az ízületet erôs kötôszöveti tok veszi 
körül, amelyet szalagok erôsítenek. Az ízületi szala-
gok inakban folytatódnak, összekötve az ízületet az 

izmokkal. Az ízületi tokot belül nyálkahártya borítja, 
amely „kenôanyagot”, „lökésgátló” hatású és táp-
anyagot szállító ízületi folyadékot termel. A porc-
sejtek akkor kapnak tápanyagot, amikor az ízület 
mozog. 

– A lakosság körében a leggyakoribb mozgás-
szervi panaszok az ízületek kopásos tünetei – szögezi 
le dr. Szombati István reumatológus, egy betegeknek 
szóló ismertetôjében. Az ízületi kopások általában a 
középkorúaknál jelentkeznek, idôsödve súlyosbod-
nak és gyakoribbá válnak. A kezdetben fájdalom- és 
panaszmentes porckopás leginkább a nagy ízületek-
ben, illetve a gerinc- és nyaki csigolyáknál észlelhetô. 
Oka a csontokat körülölelô ízületi tok porcos szöve-

A SPORT GyóGySZER – TESTNEk, LÉLEkNEk! 
A BÉRES EGÉSZSÉG HUNGARIKUM PROGRAM  

E HAVI TÉMÁJA: A SPORT
A daganatos betegektôl kezdve a szív- és 
érrendszeri problémáktól szenvedôkön ke-
resztül egészen a depressziósokig minden-
kire igaz, hogy ha mozognak, rendszeresen 
sportolnak, rengeteget tesznek egyrészt az 
egészségük megôrzéséért, másrészt a gyó-
gyulásukért! 

A Béres Egészség Hungarikum Index felmérése so-
rán megkérdezettek 60%-a szerint is a mozgás az 
egyik legfontosabb egészségmegôrzéshez szüksé-
ges tényezô! Ennek ellenére a válaszadók 53%-a 
nem szokott egészsége érdekében sportolni vagy 
aktív testmozgást végezni – akik azonban sa-
ját bevallásuk szerint sportolnak, azok 29%-a a 
mindennapi gyaloglást, további 12%-uk pedig a 
ház körüli munkát is sportnak értelmezte! A fizikai 
munka valóban mozgás, de a sport által biztosí-
tott kedvezô hatásokat, a sportolás nyújtotta örö-
möt, kikapcsolódást korántsem pótolja, ráadásul 
folyamatosan ugyanazt az izomcsoportot terheli. 

Hogyan „gyógyít” a sport?
A rendszeres edzés általánosan erôsíti a vázizomza-
tot, javítja a keringési-, légzési rendszer kapacitását, 
növeli a szervezet energiafelhasználását, csökkenti 
az összkoleszterin szintjét, növeli a csontsûrûséget, 
és nem utolsósorban „boldogsághormont” termel. 
Az edzettségi állapot javulása következtében kisebb 
energiafelhasználással nagyobb teljesítményre lesz 
képes a szervezet. Az izomtömeg növekedésével 
párhuzamosan csökken a zsírszövet mennyisége, a 
csontritkulás kialakulásának esélye, melyek eredmé-
nyeként a mindennapok életvitelében jelentôs javu-
lás tapasztalható. 

Jó, jó, de mikor sportoljunk?
Reggelente tíz-tizenöt perc gimnasztika már sokat 
számítana! Akárcsak az esti közös kerékpározás a 
gyerekekkel, kutyasétáltatás, vagy a hétvégi kirán-
dulások. Keressünk olyan úszótanfolyamot, ahol a 
gyerekek óráival párhuzamosan a felnôttek is edz-
hetnek egy másik medencében. Csak egy kis fan-

tázia, némi akaraterô és a sport igenis beépíthetô a 
hétköznapokba! A mozgás örömével már óvodás, 
kisiskolás korban meg kellene ismertetni a gyere-
keket ahhoz, hogy felnôttként ne „felejtsenek el” 
sportolni. Mozgással sok fegyelmezési gond, tanulá-
si nehézség, hangulati zavar is megelôzhetô lenne.   

Felnôttkorban is meg lehet szeretni!
Fontos, hogy mindenki megtalálja a személyiségé-
hez, az alkatához és a lehetôségeihez illô mozgás-
formát. Ne felejtsük el, hogy az aktív életmód idôs-
korban is folytatható! Erôedzés során ilyen korban 
is gyarapodik az izomtömeg! A jó étvágy és a ma-
gasabb mértékû tápanyagfelvétel javítja az erôálla-
potot, az egészséget. Kevesebb öregkori elváltozás, 
jobb kondíció, kevés mozgáskoordinációs panasz 
– íme, a hosszabb, jobb minôségû élet titka!
A Béres Egészség Hungarikum Program sport témá-
jának szakértôje:

Dr. Téglásy György  
az Országos Sportegészségügyi Intézet fôorvosa 

GYÓGYHÍR  PR

Három dimenzióban látja a testet
A PET/CT szerepe a vastagbélrák korai felismerésében

Hazánkban a vastagbélrák a második 
leggyakrabban elôforduló rosszindulatú 
daganatféleség. Ez évente közel 8000 
új megbetegedést jelent, jellemzôen a 
40-60 év közötti korosztályban. A be-
tegség elôfordulása az utóbbi évtize-
dekben a háromszorosára emelkedett. 
Kialakulásának hátterében legtöbbször 
krónikus gyulladás, illetve vastagbélpo-
lipok állnak, de jelentôs szerepet tulaj-

donítanak a rostszegény táplálkozásnak is. Az elváltozás sajnos legtöbbször késôn 
kerül felismerésre, mivel kezdetben nem okoz komoly panaszokat. A vastagbél-
daganatokra jellemzô, hogy az idôben felismert és megfelelôen diagnosztizált 
esetek nagy eséllyel teljesen meggyógyíthatók! 

A PET/CT segítségével azonosíthatók azok a bélben elhelyezkedô polipok, 
amelyek késôbb rákos elfajulásra lesznek hajlamosak. Ezek korai kiszûrésével és 
kezelésével megelôzhetô a rák kialakulása. A vizsgálattal felismerhetôk a belek-
ben lezajló gyulladásos folyamatok is, amelyek fokozott rizikót jelentenek a da-
ganat kialakulásában. Mivel minden esetben teljes testvizsgálat történik, meg-
határozható a daganat kiterjedése, illetve egy vizsgálattal kizárhatók az esetleges 
távoli áttétek.

A kezelések elôtti PET/CT vizsgálat az esetek 30%-ában megváltoztatja a ko-
rábban választott kezelési módszert. Ez a beteg számára jobb gyógyulási esélyeket, 
illetve a további – felesleges – kellemetlen beavatkozások elkerülését jelentheti. A 
betegségen átesett embereknél az esetleges kiújulások igazolására a PET/CT a leg-
érzékenyebb módszer.

Ígéretes területnek tûnik továbbá a kezelések hatékonyságának lemérése is. 
PET/CT vizsgálattal már az elsô kemoterápiás ciklust követôen meg lehet ítélni, hogy 
a daganat mennyire érzékeny a választott gyógyszerre, ennek segítségével pedig a 
jelenlegi módszereknél jóval korábban megjósolható a terápia sikere.

A PET/CT diagnosztika lehetôséget teremt a fokozott rizikótényezôknek kitett 
emberek vizsgálatára, a vastagbélrák mellett még számos más rosszindulatú betegség 
nagy valószínûséggel történô kizárására, az esetleges rosszindulatú elváltozások korai 
felismerésére. PET/CT eljárással minden száz egészségesnek mondott, tünetmentes 
emberbôl átlagban két daganatos elváltozást lehet kiszûrni, ami azért fontos, mert 
ezek még korai stádiumú megbetegedések, és jó eséllyel meggyógyíthatók.

Pozitron-Diagnosztika kft. – PET/CT központ 

1117 Budapest, Hunyadi J. út 9. 

Telefon: 36-1-505-8888; Fax: 36-1-505-8889; 

www.pet.hu 

Az egészséggel
kapcsolatos további

hasznos cikkeket olvashat 
honlapunkon:

www.gyogyhir.hu
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Írta: Lóránth Ida 

A Magyar Osteoporosis és Osteoarthroló-
giai Társaság (MOOT) szakvéleménye 
szerint a hazai lakosság 7-10 százalékát 
érinti a csontritkulás. A betegség következ-
ményeként évente körülbelül tizenötezer 
combnyaktörés, húszezer csuklótáji 
alkartörés és harmincezer csigolyatörés 
történik. A combnyaktörést szenvedettek 
közül fél éven belül minden negyedik, ötö-
dik elhalálozik. A világstatisztikák szerint 
évente a Földön több nô hal bele a comb-
nyaktörésbe, mint a mell-, méhnyak- és 
méhtestrákba együttesen. Magyarországon 
a csontritkulás miatt bekövetkezett törések 
kezelési és egyéb költségei évente 12-14 
milliárd forintba kerülnek az egészségügyi 
költségvetésnek. Éppen ezért kiemelt 
jelentôsége van a rendszeres csontsûrûség-
mérésnek. A szûrést végzô osteoporosis 
központok ma már országszerte megta-
lálhatók, így saját egészségének megtar-
tása érdekében mindenki részt vehet a 
vizsgálaton.

Ne törjön!
tének fokozatos pusztulása. A beteg mozgása folya-
matosan gyengébb és fájdalmasabb lesz.

Veszélyeztetett sportolók, táncosok
A kopásos (artrózis) jellegû panaszok általában azok-
nál a középkorúaknál jelentkeznek, akiknek fiatalabb 
éveiben bizonyos ízületi csoportjaira az átlagosnál na-
gyobb, hosszan tartó fizikai terhelés hárult. Így pél-
dául bizonyos sportot ûzôknél (atléták, tornászok, 
labdarúgók, súlyemelôk, birkózók), a táncosoknál, a 
kemény fizikai munkát vállalóknál. Az ízületekre ext-
rém terhelést jelent az elhízás, ami önmagában meg-
növeli a kopás kockázatát. Némely születési rendelle-
nesség, vagy sérülés szintén lehet egy késôbbi ízületi 
deformációs folyamat elôidézôje, de közrejátszhat a 
betegség megjelenésében az örökletes tényezô is. 
A páciens ez esetben csupán a hajlamot örökli fel-
menôitôl, az ízületi elváltozás kialakulását azonban 
megfelelô életmóddal, gyógytornával elkerülheti. Na-
gyobb kockázatra számíthatnak egyes belgyógyászati 
betegségben, például diabéteszben szenvedôk, illet-
ve a mértéktelenül alkoholizálók. Artrózisnál fennáll 
a veszélye annak, hogy a fájó területet kímélendô 
kényszertartás alakul ki, ezért az egészséges ízületek 
is megbetegszenek a túlterheléstôl. 

kOMPLEx kEZELÉS

Vá
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z
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Az Ön által említett két veleszületett betegség, a csípôficam és a nyitott gerinc, 
azon betegségek közé tartozik, amelyek állandó gyógytorna kezelést igényel-
nek. A komplex konzervatív kezelések részét képezô tüneti kezelések (elektrote-
rápia, balneoterápia, masszázs) hatékonyak, de leginkább a fájdalom csökken-
tésére vonatkoznak. Az egyénre szabott gyógytorna az, mely izomerôsítéssel és 
-nyújtással, valamint az ízületek mobilizálásával és tehermentesítésével hatéko-
nyan tudja az ízületi betegségeket orvosolni. Az ízületvédelem a gyógytorná-
ban olyan speciális gyakorlatokkal valósul meg, mely a rossz tartásból adódó, 

kórosan terhelt ízületi felszínekrôl leveszi a terhelést és javítja annak élettani 
körülményeit. A gerincsérvvel küzdô pácienseknél alkalmazható a McKenzie te-
rápia is, aminek lényege abban áll, hogy a gerincsérvben kórosan kiboltosuló 
porckorongot próbálja a páciens megfelelô gyakorlatokkal „visszatolni” a két 
csigolya közé. 

A Súlypont Ízületklinika személyre szabott gyógytorna programja 5 vagy 7 
alkalomból épül föl. A gyógyulni vágyók háromhetes idôközönként jönnek el a 
kinikára, ahol képzett gyógytornászok foglalkoznak a páciensekkel. Egy, a klini-
kán tett látogatás rendszerint egy órát vesz igénybe. A program végrehajtása, 
melyet az optimális hatás érdekében napi egy alkalommal célszerû elvégezni, 
40-50 percet igényel.

Étrendje összeállításában a kellô mennyiségû folyadékbevitelre, a húsfo-
gyasztás csökkenté-
sére, a nyers zöldsé-
gek és gyümölcsök 
fogyasztására vala-
mint a tartósítósze-
rektôl mentes táp-
lálkozásra hívnám 
fel a figyelmét.

Örökölt gerinc- és csípô-rendellenességgel születtem. Hogyan lehetne csökkenteni a fájdalmamat és javítani a teherbírásomat?  Gyakran fáj a derekam, 
hamar elfáradok.                                                                              (H.G., 36)

Hamza Katalin ízületstatikus,
Súlypont Ízületklinika
Tel.: 06/1-336-0336
 e-mail: sulypont@sulypont.hu

GYÓGYHÍR  Ép test

Gyógyhír
KLINIKA

Az orvos válaszol

Gyulladásos tünetek
Gyulladásos ízületi panaszok (artritisz) jelentkezhetnek 
mind a külvilágból a testbe kerülô kórokozók, mind 
a szervezet saját védekezôrendszerének túlmûködése 
miatt (autoimmun betegségek, például reumatoid artri-
tisz, sokízületi gyulladás). Érinthet csupán egy vagy több 
ízületet. Fertôzés esetén a tünetek hamar jelentkeznek, 
lázzal, erôs fájdalommal, az ízület megduzzadásával 
jár. A kórokozó a vérbôl, illetve az ízületi folyadékból ki-
mutatható, és célzott terápiával – rendszerint antibioti-
kummal – kezelhetô. Autoimmun betegségnél viszont 
a fájdalmas, mozgáskorlátozottságot okozó deformitá-
sok lassan, fokozatosan alakulnak ki. Míg a kopásos tü-
neteknél a beteg fájdalmai általában fizikai terheléskor 
jelentkeznek, a gyulladásos panaszok éjszaka, nyugal-
mi állapotban sokkal súlyosabbak. Az ízületi gyulladás 
nemcsak az idôseket, középkorúakat támadja meg, a 
fiataloknál ugyanolyan gyakran diagnosztizálják. 

A néma kór
A csontritkulás (oszteoporózis) világszerte népbeteg-
ségnek számít. Fô kockázati tényezô a páciens neme, 
illetve a családi hajlam. Nôknél, a változókor beálltával 
háromszor gyakoribb, mint a férfiaknál. Az évek szá-
mával pedig mindkét nemnél emelkedik a csontritkulás 

•  A csontritkulás megelôzésében fontos szerepet játszik a kalciumban gazdag étrend, a 
rendszeres mozgás.

•  Különösen fontos, hogy gyerek- és serdülôkorban, a csontépítés idôszakában kiegyen-
súlyozott táplálkozással elôsegítsük az optimális csonttömeg kialakulását.

•  Kalciumban gazdag táplálékok: tej, tejtermékek, sajt, joghurt, kefír, leveles zöldségek, 
brokkoli, szardínia, makréla, szezámmag.

•  Kalciumrablók: alkohol, kólafélék, koffeintartalmú, erôsen cukrozott italok.
•  Csontjaink, ízületeink egészségét szolgálja a napi félórás tempós séta.

Tudta?

kialakulásának veszélye. A betegség a csonttömeg vesztésével jár: a szervezet csontépí-
tô sejtjei lassabban mûködnek, mint a lebontók. Néma járványként is emlegetik, mert 
éveken keresztül tünetmentesen pusztulnak a csontok, és amikor panaszt okoznak, ál-
talában már nagy a baj. A meggyengült csontok törékennyé válnak, a hát meggörbül, 
csigolya összeroppanás, végtag- és combnyaktörés következhet be. Ezért javasolja a 
Magyar Osteoporosis és Osteoarthrológiai Társaság (MOOT), hogy az ötven év feletti 
nôk vegyenek részt csontsûrûség-szûrésen. Az idejében felfedezett csontritkulás jól ke-
zelhetô, még mielôtt komoly bajt okozna.

kombinált terápia
Ma Magyarországon évente 300.000 ember esik ki több hétre a munkájából, 
500.000 kap rendszeres fizikoterápiás kezelést, 2.000-2.500 válik rokkantnyugdíjas-
sá gerincbántalmak miatt! Mint minden betegségnél, az ízületi panaszoknál is döntô 
szerepe van a megelôzésnek, illetve az idôben megkezdett kezelésnek. A panasz-
mentes idôszakban elkezdett kezelés megállíthatja a kóros folyamatokat, bizonyos 
betegségfajtáknál pedig gyógyulást hozhat. Az orvosnak lehetôsége van a megfelelô 
gyógyszeres, illetve kiegészítô terápia kialakítására. A gyógyszerek mellett a betegek 
állapotán sokat javíthatnak a gyógyfürdôk, a gyógytornász, a fizioterápiás kezelés, a 
gyógymasszázs. Az orvosok általában kombinált terápiát alkalmaznak.
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Adjon saját magának 21 napot és nyerje vissza  
a 7 évvel ezelôtti vitalitását!

Elôzze meg hatékonyan a gerinctáji fájdalmakat!
Béreljen amerikai napsugármatracot és levegôágyas Chi-gépet! 

Képernyôs munkát ill. bármilyen tartós ülômunkát végzôk 
számára kínálunk levegôágyas gerinctornáztató készülékeket, 
amelyek mindössze napi 15 perc használat mellett megelôzik 
a gerincbetegségeket és csökkentik vagy megszüntetik a már 
kialakult gerincbántalmakat.

Egy háromhetes bérlés keretében saját otthonában végzett intenzív gépi gerinctornáztató 
és vitalitásnövelô kúra keretében Ön is meggyôzôdhet a készülék hatékonyságáról! 

Elôzze meg idôben a súlyosabb gerincbántalmakat!
További információk: www.chi-gep.hu/gyógyhir  

MARkETING-MIx 7000 

Tel: 225-0777, 457-0777, 06-20-235-3828
info@marketingmix7000.hu  www.marketingmix7000.hu,  www.chi-gep.hu, www.napsugarszauna.hu

Ha megtörtént a baj, valamelyik végtagunk megsérült és begipszelték, 
kínszenvedéssé válhat a nyaralás. Nemcsak nehéz, kényelmetlen és me-
leg a gipsz, alatta izzad, viszket a bôrünk, még vízbe sem mehetünk, 
mert a kemény kötés szétmállik. De választhatjuk helyette a ScotchCast 
mûanyag rögzítôt, amely ugyanúgy óvja a sérült területet, stabil, 
viszont könnyû, szellôzik és akár úszhatunk is vele. További részleteket 
olvashat a témáról a www.gyogyhir.hu internetes oldalon.

Nyaralás gipsszel

Corpore Sano
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CSALáNkIüTÉSES, LEHORZSOLTA,
LEÉGETT, MEGÉGETT, ROVAR CSÍPTE? 

ASHANINkA Pharma kft.  Tel.: (1) 319-2160  www.fitoshop.hu

Kérdéseinkre dr. Balogh Katalin, a Budai Allergiaközpont fül-orr-gégész, allergológus 
fôorvosa válaszolt.
A nyári szénanáthás panaszokért milyen arányban felelôs a parlagfû?
– Egy 2002-ben végzett, életkor és nem szerint reprezentatív (a lakosság összetételét 
tükrözô) felmérés alapján az allergiás nátha gyakorisága 16 százalék volt a teljes népes-
ségre vonatkoztatva. Ezen belül a parlagfû allergia a lakosság 8,3 százalékát érintette. 
Az allergiás nátha növekedési ütemét figyelembe véve ez az arány most 10 százalék 
körül lehet, tehát legalább egymillió embert érint Magyarországon.

Az allergiás betegségek átlagosan 10 évente megduplázódnak. Saját vizsgálatom 
szerint egy budapesti kerületben az allergiás nátha elôfordulása 1997 és 2005 között 
11 százalékról 21 százalékra nôtt, mindkét esetben a parlagfû volt a leggyakoribb 
kiváltó ok.
Mit tehet a parlagfû-allergiás beteg, hogy könnyebben elviselje a júliustól októberig 
terjedô szezont?
– A gyógyszeres terápiát idôben, a pollenek megjelenésekor, de még a tünetek 
kialakulása elôtt kell elkezdeni. Az akupunktúra a szezon elôtt, a rhinolight kezelés 
a tünetek megjelenése után lehet eredményes. Érdemes megfogadni az életmódra 
vonatkozó tanácsokat. Magas pollenkoncentráció idôszakában minden este ajánlott 
hajat mosni, hogy a hajszálak közé ragadt pollenek ne kerüljenek a párnára, és ne 
lélegezze be a beteg egész éjszaka. Ágynemûjét nem tanácsos a szabadban szárítani. 
Éjfélkor be kell(ene) csukni az ablakot. Ha meleg, napos, szeles idô van, a szabadtéri 
programokat halassza el a pollenallergiás beteg.
Hogyan lehet megelôzni a parlagfû-allergiát?
– A megelôzés leghatékonyabb módja az irtás, még a növény virágzása elôtt. 
Tekintettel arra, hogy a földbe került parlagfûmag 30 évig is csíraképes marad, az irtás 
sziszifuszi munka, de mást nem tehetünk.

GYÓGYHÍR  Ép test
Írta: Kolimár Éva

A pollenallergiák közül a parlagfû keseríti meg a legtöbb ember életét.  Ez a Észak-Amerikában 
ôshonos gyomnövény „potyautasként”, hajón érkezô gabonaszállítmányokkal került hazánkba az 
1920-as években. Agresszív virágpora ingerli a szemet és a légutak nyálkahártyáját, súlyos allergiás 
reakciót okozva.

Támad a parlagfû

Tudta?
Az aktuális pollenkoncentrációról és a pollenhelyzet 
várható alakulásáról a www.pollenjelentes.hu internetes 
oldalon találhat információt az érdeklôdô.

Az Ashaninka® Macskakarom Gél 

•  Csökkenti az akut és krónikus bôrgyulladásokat. 
•  Enyhíti a sebszéli, sebkörnyéki bôrgyulladást. 
•  Alkalmas a felületes hámhiány, horzsolás és a 

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

rülés) okozta bôrpírt és gyulladást. 
•  Enyhíti a rovarcsípés által kiváltott bôrgyulladást.
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– Verebes Pista, az isteni Lollobrigida, Ruszt József, Szabó Éva szintén e 
napon született. Legalábbis én róluk tudok. Verebessel minden évben 
sms-ekkel ébresztjük egymást. 
Beszélgetésünk témája az egészség, de hadd kérdezzem meg, ön szerint 
a hatvanéves férfiak miért fiatal lányok mellett kötnek ki?
– Azt hiszem, ez fordítva is igaz. A fiatal lányok buknak erre a korosz-
tályra. A hozzájuk illô fiúk szinte számba sem jöhetnek. Úgy tûnik, a mai 
huszonéves férfiak elnôiesedtek, lágyak. Ilyen a világ trendje.
Azt tudom, hogy nagy sportember. Hogyan és hol kezdôdött a mozgás 
szeretete?
– Újpesten nôttem fel, büszke vagyok arra, hogy a személyimben még 
úgy írták be, hogy 1946. július 4-én születtem Újpesten. Nem Budapes-

– Nem. Másodikos és harmadikos korom között 
nôttem tizenkét centit. Ennek a gyorsaságnak 
még ma is viselem a nyomát. Pontosabban a 
derekam. Porckopásom van, emiatt kell gyak-
ran gyógytornászhoz mennem, hogy ne legyen 
belôle nagyobb galiba. Mindent meg is teszek 
érte, naponta egy órát úszom, ahová néha bi-
ciklivel érkezem. Ezzel együtt, és éppen ezért 
versenyszerûen sportoltam egészen addig, míg 
színész nem lettem.
Aztán ott folytatta.
– Így van. Megalakítottuk a színész kosárlabda-
csapatot, és a játékot tizennyolc éven keresztül 
abba sem hagytuk. Szegény Bubik Pista halála 
megakasztotta ezt a folyamatot. 
Meséljen a lányairól, aztán majd visszatérünk 
a sporthoz. 
– Nekik köszönhetek mindent. Amikor kicsik 
voltak én hordtam ôket az iskolába. Leadtam 
Annát és Nórát a suliban, – akik ma már felnôt-
tek, hiszen huszonhárom és huszonegy évesek 
– és amíg nem kezdôdött a próba, nem tud-
tam volna jobbat tenni magammal, bementem 
az uszodába. Ez volt a kezdet. Mikor nagyob-
bacskák lettek, mindig kérdezték tôlem, hogy 
megbirkózom-e a lázadó kamaszokkal. Nem 
tudom miért, de náluk kimaradt a lázadás. A 
legtisztább örömöt, ami a világon érhetett, azt 
tôlük kaptam.
Vigyáz az étrendjére?
– Ezt a részét abszolút a páromra bízom, aki 
sokáig élt Franciaországban, ráadásul életmód 
könyveket ír. Így természetes, hogy nálunk ott-
hon francia étrend dukál. Nyáron különben is 
csak zöldséget és gyümölcsöt eszem.
Beszéljünk a szerelemrôl!
– Azt mondta az egészségrôl lesz szó.
A horgászszerelemrôl.
– Ez is Újpesten kezdôdött. Imádtunk lejárni a 
Dunára pecázni.
Bocsánat, egyszer meg kell kérdezni. Mi a jó 
horgászásban?
– Jó kérdés, és van egy jó válaszom rá. Nekem 
meggyôzôdésem, hogy aki szenvedélyesen hor-

GYÓGYHÍR  Interjú

A mûvész úr úgy ünnepelheti a születésnap-
ját, hogy egész Amerika vele tart. (Július 4. 
az Egyesült Államok nemzeti ünnepe, a Füg-
getlenségi Nyilatkozat aláírásának napja – a 
szerk.) Persze, vannak még, akik e jeles napon 
jöttek a világra. De ezt Trokán Péter jobban 
tudja.

Névjegy
Magassága: 189 centiméter.
kedvenc autómárkája: Toyota.
Díjai: Jászai Mari-díj, Újbudai Pro Cultura-
díj.     
Színdarabok, melyekben játszik: Bu-
daörsön a Barátom, Harvay, Huzatos ház.
Nemzetiben: 1.esküdt a Tizenkét 
dühös emberben, Kapitány a Mesél a bécsi 
erdôben, Rivers gróf a III. Richárd-ban,  Du-
muzi, sumir fôpap a Holdbéli csónakosban.

Született július 4-én
Trokán Péter

gászik és vadászik, abban megmaradt valami az 
ôsi táplálékszerzés ösztönébôl. „A horgászat 
nem élet-halál kérdése. Annál sokkal több.” Ez 
nem közmondás, hanem maga az igazság.
Mi a programja a nyáron? Játszik?
– Újabban nem vállalok semmit a szünidôre. Így 
hát irány a Balaton és Norvégia. Már ötödször 
megyünk el a norvég tengerpartra horgászni. 
Egy ôrült társaság vagyunk. Képzelje el, ott 
nem megy le a Nap! Tehát huszonnégy órán 
keresztül kint vagyunk a tengeren. Ebben jó 
barátom és egyben társam is Reviczky Gábor. 
Mekkora volt a legnagyobb hal, ami horogra 
akadt?
– Siófokon fogtam egy kilenc és fél kilós pon-
tyot.
Eddig szót sem ejtettünk a mûvészetrôl. Az elô-
zô szezonban Budaörsön két darabban, a Nem-
zeti Színházban négy darabban játszott. Mi vár 
önre az új évadban?
– Jön hozzá még kettô itt is, ott is. Amit na-
gyon várok, a Budaörsi Játékszínben kerül szín-
padra, a Jövôre, veled, ugyanitt. Partnerem 
Bánfalvy Ági lesz.
Mindent beleértve, szerepek, nôk, magánélet, 
melyik volt a legsikeresebb korszaka? Én a 
mostanira tippelek.
– Így van. Sokan mondják, hogy most nézek ki 
a legjobban. De amit csak én érzek: belülrôl is 
most nézek ki a világba a legjobban.

GYÓGYHÍR  Interjú

ten! Csak 49-ben csatolták ezt a városrészt a fôvároshoz. Rengeteg üres 
telek volt és valakinél mindig volt egy labda. A gimnáziumban elkezdtem 
kosárlabdázni is.
Már akkor megvolt hozzá a magassága?

Írta: Bozsán Eta
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GYÓGYHÍR  Egészséges szépség
Írta: Lóránth  Ida

A bôr ápolása minden év-
szakban figyelmet érdemel, 
mert e külsô takaró óvja a 
szervezetet a környezet ártal-
maitól, és távol tartja a kór-
okozókat. A védelem szem-
pontjából kritikus idôszak a 
nyári kánikula.

H
ôségben a bôr külsô hámrétegei-
ben a pórusok kitágulnak és azo-
kon, vagy az apró hámsérüléseken 
keresztül szabaddá válhat az út 

a kórokozók elôtt. Fokozódik a véráramlás, 
a hajszálerek kitágulnak, intenzívebb lesz a 
faggyú- és verejtéktermelés. E különleges 
klímaviszonyokhoz kell alkalmazkodni a napi 
rendszerességgel elvégzett bôrápolási teen-
dôknek is. 

Módjával napozzunk!
A ma már általánosan ismert napsugárzás el-
leni védekezés mellett figyelmet érdemel 
a bôr ideális pH-értékének megtartása is 
– tanácsolja dr. Nagy Zsuzsanna bôrgyó-
gyász szakorvos. Ennek érdekében sem-
leges kémhatású fürdôsamponok, szap-
panok, tusfürdôk használatát javasolja. 
Zuhanyozás, fürdés után könnyû, lehetôleg 
illatmentes, gyorsan felszívódó testápoló ké-
szítményeket ajánl. Napozás után speciális, 
kifejezetten erre a célra szolgáló bôrnyugtató 
balzsammal ápoljuk bôrünket. Hetenként leg-
alább egyszer szükséges az elhalt hámsejtek 
eltávolítása, amely kifejezetten erre a célra 
gyártott bôrradír készítményekkel, luffa- vagy 
tengeri szivaccsal kíméletesen végezhetô. 

Különösen figyelni kell az arcápolásra, 
strandolás elôtt érdemes kozmetikussal kitisz-

Szépít, de árthat is      a napsugár
títtatni a bôrt. Ennek elmulasztása fokozott 
mitesszer- és pattanásképzôdéssel járhat. A 
mértékletes napozás szépít és gyógyít, mert a 
meleg fokozza a vérkeringést, így több hasz-
nos anyag jut a sejtekbe, a bôr kipirul és fesze-
sebb lesz, eltûnnek a pattanások. De a túlzás-
ba vitt napfürdô az arc korai öregedéséhez, a 
szem körüli és a mimikai ráncok mélyüléséhez, 
bôrfoltosodás megjelenéséhez vezethet.

Zöldség, gyümölcs 
Belülrôl szépít a vitaminokban gazdag nyári ét-
rend, és a bôséges folyadékfogyasztás. Kánikulá-
ban akár napi 3-5 liter folyadékot is megihatunk, 
ami lehet ásványvíz, frissen facsart, tartósítószer 
nélküli rostos zöldség- vagy gyümölcslé, zöld és 
fehér tea egyaránt – tanácsolja a bôrgyógyász. 
Az étrendben ilyenkor fô szerepet kapnak a nyers 
saláták, a friss gyümölcsök. Elônyük, hogy nem 

A túlzásba vitt napozás következménye 
a leégés. Enyhébb esetben házi szerekkel 
(kefir, tejföl, joghurt), vagy a patikában 
kapható vény nélküli készítményekkel 
kezelhetjük a fájdalmasan húzódó bôrt. 
Súlyosabb, hólyagos égéssel szakorvoshoz 
kell fordulni. Ne feledjük: minden leégés 
a többszörösére növeli a késôbb kialakuló 
bôrrák kockázatát! 

GYÓGYHÍR  Egészséges szépség

hizlalnak, amellett hasznos anyagaik a szervezet-
ben elraktározódnak a vitaminokban szegény téli 
napokra. A nyári táplálkozás fontos alkotóelemei a 
tejtermékek. A hûtött tej, a gyümölcsös turmixok 
felüdítenek. Friss gyümölcsökbôl, zöldségekbôl, 
tejszín, méz, tojás hozzáadásával hatásos bôrápo-
ló maszkok is készíthetôk. Ezek alkalmasak a ki-
sebb hibák eltüntetésére, a bôr megnyugtatására, 
kisimítására.  

A kevesebb több
Aki sminkeli az arcát, nyáron mellôzze az alapo-
zó krémek használatát, az apró bôrhibákat inkább 

könnyû púderrel fedje. A nyári smink sokkal köny-
nyedebb, természetesebb, mint a sötét ôszi, téli 
napokon használt. Szinte láthatatlan. A tekintetet 
a finoman spirálozott szempilla és – az idei divat 
szerint – a leheletnyi gyöngyházfényû szemhéj 
teszi vonzóvá, a szájra pedig rúzs helyett csupán 
szájfényt érdemes felvinni. Napozáskor, strandon 
feltétlen kerülendô a smink, a parfüm, mert a nap-
sugarak szinte beleégetik a bôr pórusaiba a pú-
der- vagy festékszemcséket, ez pattanásképzôdés-
hez vezethet, az illatszer összetevôi között pedig 
akadhat olyan, ami fényérzékenységet válthat ki.

A haj védelme 
Az erôs UV-sugárzás, a strandok klóros vize, a 
sós tengervíz és a szél igénybe veszi a haj tûrô-

képességét is. Mindegyik kiszárítja, 
törékennyé, fénytelenné teszi. Az ártó 
nyári hatások ellensúlyozására sokféle 
hajápoló szert fejlesztettek ki, ezek 
közül választhatunk hajtípusunknak 
megfelelôt. A napfény a korpás fejbôr 

kiváló gyógyszere. Megfelelô samponok, ápoló-
szerek használatával nyáron rövid idô alatt meg-
szüntethetô ez a kellemetlen tünet. 

Festett, száraz hajra gyógyír a hajápoló olaj, 
visszaadja a szálak rugalmasságát és a tincsek 
fényét, pótolja az elveszett víz mennyiségét úgy, 
hogy nem zsírosodik tôle rendellenesen a frizura. 
Napozás, strandolás elôtt érdemes fényvédô sprayt, 
hajlakkot szórni a hajra, amely nemcsak kiszûri a 
káros sugárzást, hanem az elvesztett nedvességet 
is pótolja. Minden, ilyen célra gyártott készítmény 
vízhatlan, így fürdés közben sem ázik le. Strando-
lás, tengeri fürdôzés után tanácsos nemcsak az 
alapos zuhanyozás, de a hajmosás is, erre a célra 
használjunk kímélô sampont. 

•   Kiváló hajtápláló pakolás a tojás, a méz, a 
tejszín, az olívaolaj keveréke. 

•   A frizura fényesebb, selymesebb lesz a 
sörös vagy citromleves öblítéstôl. 

•   Szôkéknek különösen ajánlott a kamilla-
tea, amely fertôtleníti a fejbôrt, és aranyos 
csillogást kölcsönöz a hajnak. 
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Az, hogy 10 éves korára nem tör elô valakinek a maradó szemfoga, 
önmagában nem gond. Amennyiben panoráma röntgenfelvételen 
a maradó fog csírája nem észlelhetô, és a gyerek tejfoga is szuvas, 
természetesen ez egy megoldandó probléma. A szemfogak eltávo-
lításakor egyes esetben hagyják a rést záródni, míg máskor hely-
fenntartásra és késôbb annak pótlására van szükség. A választandó 
megoldás a fogak érintkezésének viszonyától (okklúzió) függ. Java-
solom, keresse fel a területileg illetékes szakambulanciát (háziorvosa 
biztosan ismeri), ahol kiegészítô röntgenfelvételek, illetve vizsgálatok 
alapján ezt eldöntik.

A csírahiány 
sajnos ismert prob-
léma, nem valószí-
nû, hogy hátteré-
ben 10 éves korig 
még nem észlelt 
egyéb tünetegyüt-
tes szerepelne.

Körülbelül fél éve felkerestük a fogorvosunkat azzal, hogy 10 éves 
kislányomnak még nem esett ki a két szemfoga, már nagyon szúva-
sak, de nem mozognak. Akkor a röntgen alapján azt mondták, 
hogy ott a fog csírája, fél év múlva megnéznék újra. Most elküldtek 
fogszabályozásra, ahol az újabb felvételrôl a doktor úr azt mondta, 
hogy nem látni a szemfogaknak semmi jelét. Valószínû ez genetikai 
hiányosság, vagy a terhesség alatti fertôzés miatt van. Várjunk még 
egy évet, hátha történik valami. A két tejfog azonban helyet foglal, a 
többi fog pedig csak torlódik. Úgy látom, ha a két tejfog nem lenne, 
talán besorakozna a többi. Tanácstalan vagyok, nincs-e valami na-
gyobb probléma a háttérben?                                            (P.Z., 41)

Dr. Bogdán Sándor
szájsebész szakorvos
egyetemi adjunktus
Tel.: 06/1-349-6135
e-mail:
gyogyhir@gyogyhir.hu

GYÓGYHÍR  PR

A 
Protect Angel (ôrangyal) elnevezésû alko-
holsemlegesítô pezsgôport azért fejlesz-
tették ki magyar kutatók, hogy az alkalmi 
szeszesital-fogyasztásból és a másnapos-

ságból adódó közúti, illetve munkahelyi baleseteket 
megelôzzék. Ha valaki nem tudott ellenállni a kísér-
tésnek, és alkoholt fogyasztott, mielôtt autóba ülne, 
vagy felelôsségteljes döntést hozna, egy deciliter 
vízben oldjon fel egy csomag Protect Angelt, és igya 
meg a pezsgô italt. Ha tizenöt perc múlva elkortyol 
egy pohár ásványvizet, még hatékonyabb lesz az al-
kohol lebomlása. Várjon 50-60 percet, majd a termék 
dobozában található Spiratest alkoholmérô szondával 
ellenôrizze a saját állapotát. A rendôrök is ilyen szon-
dát használnak, tehát közúti ellenôrzésnél a teszt 
eredménye ugyanaz lesz, amit most lát.

Mennyi idô kell a „kijózanodáshoz”?
Attól függ. Az alkohol lebontásának idejét sok ténye-
zô befolyásolhatja, például mit és mennyit fogyasz-
tott, férfi vagy nô az illetô, mekkora a testsúlya, éh-
gyomorra vagy étkezés után ivott.

A termék dobozában 3 tasak található. 1 tasak 
tartalma 1-2 deciliter pálinka és egy üveg bor hatásá-
nak közömbösítésére alkalmazható. Átlagosan 50-70 
perc alatt eltûnik a szervezetbôl a reakcióidôt és az ítélô-
képességet jelentôsen befolyásoló alkohol. Ha a szonda 
megnyugtató képet mutat, csak akkor üljön ismét autó-
ba. Esetleg oldjon fel még egy tasak Protect Angelt, majd 
a második szondával ellenôrizze az állapotát. A „kijóza-
nító” italpor hatása annak köszönhetô, hogy az ideg-
rendszert kellemetlenül befolyásoló hatásokat csökkenti. 
Segíti az acetaldehid lebontását, kimosását és nagyban 
csökkenti az alkoholfogyasztást követô dehidratáltságot. 
Természetes anyagai segítik a vér oxigénszállítását és az 
emésztést. Nem a szondát csapja be!

Ezt a hatásfokot természetes összetevôk segítsé-
gével éri el, egészségre ártalmas toxikus, vagy dop-
pingszernek minôsülô anyagot nem tartalmaz, ezért 
sportolók is fogyaszthatják.

kinek ajánlják?
•  Egy átmulatott hétvége után nem jó nyúzottan, 

másnaposan kezdeni a munkát. Otthon, indulás 

Felmérések szerint sokan bocsánatos bûnnek tartják, ha 
megisznak egy pohárka pálinkát, konyakot, egy korsó sört 
vagy egy-két deci pezsgôt, és ezután nyugodtan beülnek az 
autóba, mert úgy gondolják, ennyi nem árthat nekik. Pedig 
árt. Egy új termék abban segíthet, hogy ne csak a szerencsén 
múljon, hogy ép bôrrel érjenek haza.

elôtt érdemes meginni egy tasak Protect Angel 
pezsgôport.

•  Alkalmi italfogyasztóknak, bulizó fiataloknak a disz-
kóbalesetek megelôzésére.

•  A munkahelyi balesetek megelôzésére.

kinek NEM ajánlják?
•  Alkoholistáknak, mert nekik orvosi segítségre van 

szükségük, és kiszámíthatatlan annak a hatása, mi 
történik, ha egy óra alatt kiürül a szervezetükbôl az 
alkohol.

•  Nem alkalmazható abban az esetben sem, ha valaki 
olyan orvosi kezelés alatt áll, amely tiltja az alkohol-
fogyasztást.

•  Ha valaki érzékeny vagy allergiás az élelmiszertartó-
sító anyagokra.

A Protect Angel alkalmazása elôtt gondosan 
olvassa el a használati utasítást, és kérjen taná-

csot orvosától vagy gyógyszerészétôl.  
Használja egészséggel!

Protect Angel
Több mint ôrangyal

Gyógyhír
KLINIKA

Az orvos válaszol

 

DURVA kISGyERMEk
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A szülôknek ennél a gyereknél nincsen tekintélyük. A gyermek az 
anya gyengeségét megtapasztalva át akarja venni a dolgok irányítá-
sát. Ez úgynevezett autoritási probléma. Ahol a gyermek érzi a felnôtt 
erejét és tekintélyét, mint az iskolában, ott ezt a tünetet nem mu-
tatja. A gyerek tudja, hol és mit engedhet meg magának. Ebben az 
esetben a szülônek kellene pszichiátriai segítséget kérnie, hogy neki 
miért okoz problé-
mát a gyerek-szülô 
viszony. Az, hogy ô 
legyen az irányító, 
aki követelménye-
ket állít, számon 
kér és fegyelmez.

Hatéves gyermekem itthon durva, agresszív, az iskolából viszont 
ilyen gondot nem jeleznek. A testvéreit is rugdalja, kezelhetetlen. 
Fôleg rám, az anyjára nem hallgat, az idegeimre megy. Ha a fenekére 
verek, visszaüt. Dührohamai vannak. Tehetetlennek érzem magam.        
                                                                                      (P. K., 32.)

Dr. Kökényes Marianna
pszichiáter
06-20-3363-044
dr.kokenyes@freemail.hu
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A 
négylábú családtag, a kutya, a macska tár-
saságot biztosít a magányos embernek, 
segít rendszerességre, felelôsségre nevelni 
a gyerekeket. Amikor az állatok terjesztette 

betegségekrôl hallunk, gyakran elhessegetjük az aggo-
dalmat: velünk ez nem történhet meg. A mi gyerekeink 
nem lehetnek bélférgesek, a családunkban élô kismama 
születendô gyermeke sem szenvedhet idegrendszeri ká-
rosodást. Esetleg felmérve kockázatokat – lemondunk 
az állattartásról. Valóban ez lenne a megoldás?

Fertôzött játszóterek
A városban kedvencként tartott macskák, kutyák parazi-
tái (például bolhái) és ürüléke az emberre veszélyes fer-
tôzéseket terjeszthetnek. Az igazi gondot az jelenti, ha 

a húsevô állatokban élôsködô bélférgek bejutnak az 
ember szervezetébe. Míg a kutyákban, macskákban 
komolyabb tünetek nélkül eléldegélnek, addig az em-
berben visszafordíthatatlan, nehezen vagy egyáltalán 
nem gyógyítható betegséget okoznak. 

A bélférgek petéi az állat ürülékével kerülnek ki 
a környezetbe. Nem a friss „kutyagumi” jelenti iga-
zi problémát – bár a gondos gazda ezt sem hagyja 
a közterületen –, hanem annak száraz változata, 
ugyanis a betegséget terjesztô peték a száraz, porladó 
ürülékkel terjednek. Jut belôle a kedvencek szôrébe, 
nyálába is. Innen már egyenes út vezethet az ember, 
különösen a gyerekek szervezetébe. Fejletlenebb, 
gyengébb immunrendszerük és „talaj-közeliségük” 
miatt a kicsik könnyen megfertôzôdhetnek. Hiszen a 

A tomboló hôségben Budapesten megközelítôleg négyszázezer kutya 
lógatja a nyelvét, sétál gazdája mellett a parkban. És végzi a dolgát. A 
gazdák odafigyelésétôl függôen a gôzölgô nyomok itt is, ott is he-
vernek az utcákon, néha a játszóterek homokozójában bújnak meg. 
Pedig a kutya-, macskaürülékben rejtôzô féregpeték ellenállóak, akár 
négy évig is képesek betegséget terjeszteni. 

gyerekek elôszeretettel hemperegnek a fûben, kóstol-
ják meg a biztonságosnak hitt játszótéren a homokot 
vagy éppen a földet. 

Férgek, lárvák, peték
A kutya orsóféreg, a Toxocara canis lárvája nagyon 
gyakori megbetegedések okozója. Változatos tüne-
tek utalnak a fertôzésre: hasfájás, hányinger, hányás, 
étvágytalanság, levertség, fejfájás, figyelemzavar, a 
koncentráló-képesség hanyatlása, bôrkiütés, enyhe kö-
högés, láz. Mivel a lárvák a szervezetben vándorolnak, 
különféle panaszt váltanak ki, attól függôen, hogy mely 
szervet betegítik meg. Az epidemiológiai vizsgálatok sze-
rint a lakosság közel harmada fertôzôdik élete során. 
Leggyakoribbak a légúti tünetek, a hörghurut, illetve az 
idegrendszeri problémák, a magatartászavarok és a lelki 
panaszok. 

A bôr orsóféreg különösen a gyermekeket, a föl-
dön napozókat és a földdel dolgozókat veszélyezteti. A 
fertôzés után néhány óra múlva kiütések jelennek meg, 
melyek viszketnek, terjedhetnek, naponta akár több 
centimétert is. Kialakulhatnak asztmás jellegû tünetek, 
ugyanis a vándorló lárvák légzési nehezítettséget, olykor 
életveszélyes állapotot okozhatnak.

A kutyák gyakori betegsége a galandférgesség, ezt 
a leginkább abból vehetjük észre, ha az állat a fenekén 
„szánkázik”. Veszélyes és nehezen kiirtható parazita a 
háromtagú galandféreg (Echinococcus granulosus). Na-
ponta igen jelentôs számban termel petét, amely a kutya 
székletével távozik a külvilágba. Ott, megfelelô körülmé-
nyeket találva embrionálódik, majd a porral, illetve az ál-
lat simogatása után az ember kezérôl a szájába kerülve 
hozza létre a fertôzést. Az emberben, mint köztes gaz-
dában csak bizonyos fejlettségi állapotot ér el, azaz lár-
vává alakul, ami könnyen elvándorol a bélfalon át. Nincs 
olyan szerv, amit ne tudna megtámadni. Leggyakrabban 
a máj és a tüdô betegségeiért felel, óriási, folyadékkal teli, 
vastag falú cisztát hoz létre, amelyben megsokszorozza 
önmagát. Elhelyezkedésüknek megfelelôen okoznak tü-
neteket, például lázat, rohamszerû köhögést, visszatérô 
köhögést, vérköpést. Vérbôl, illetve képalkotó eljárással 
(CT, ultrahang) mutatható ki jelenléte. 

Felelôs állattartás
A betegség terjesztése nem az állat hibája, hanem a gaz-
da felelôtlensége! Fejlettebb, nyugati országokban már 
természetes, hogy az állattartásnak része az ürülék ösz-
szetakarítása. Már Budapest utcáin is egyre több helyen 

állati kórságok

találhatunk olyan tárolókat, amit a kutyabarátok kedvéért helyeznek ki közterületekre. 
Néhol gondolnak azokra is, akik elfelejtenek zacskót magukkal vinni. De mi is tehetünk 
az élôsködôk ellen, ha nem engedjük a játszótérre, a homokozók közelébe a négylá-
búakat. 

Hasznos találmány a fedéllel ellátott homokozó, így a kóbor állatok nem használ-
hatják alkalmi toalettként. Jó szokás, ha nem csak letisztítjuk cipônk talpát a lábtörlôn, de 
lecseréljük otthoni papucsra utcai lábbelinket. A négylábú kedvenc etetése, az alomtálca 
tisztítása, játék vagy simogatás után mossunk kezet, és erre figyelmeztessük a gyereke-
ket is. Ezekkel az óvintézkedésekkel, illetve az állatainknak beadatott védôoltásokkal és 
féregtelenítô tablettákkal sokat tehetünk önmagunk és környezetünk egészségéért.

Tudta?
•  Magyarországon kétmillió kutya él, közülük 

mintegy négyszázezer a fôvárosban. Budapes-
ten naponta 60 tonna kutyaürülék kerül a köz-
területekre, mely évente 21900 tonnát tesz ki.

•  Társállatok tartásához ad hasznos tanácsot a 
www.kisallatorvos.hu.

Mi a toxoplazmózis?
A betegséget a Toxoplasma gondii nevû egysejtû parazita okoz-
za. Fertôzött macska ürülékével, szennyezett földdel, mosatlan 
zöldséggel, gyümölccsel terjed. Tünetmentes hordozója (köztigaz-
dája) lehet bármilyen melegvérû állat, illetve az ember is. Nagyon 
gyakori, hazánkban minden második ember átesett a fertôzésen, 
rendszerint észrevétlenül. A toxoplazmózis igazán a kismamákra, 
pontosabban a magzatra veszélyes, súlyos fejlôdési rendellenessé-
get okozhat. Ezért fontos a megelôzés.
•  Gyanú esetén a terhesség elôtt ajánlott szerológiai vizsgálatot 

végezni.
•  Fokozott higiénia ajánlott ételkészítés közben: a zöldség, gyü-

mölcs megtisztítva, a húsfélék csak jól átsütve, megfôzve kerülje-
nek az asztalra. 

•  Kismama ne fogadjon be kóbor állatot, kerülje a közelebbi kap-
csolatot a macskákkal.

•  Földdel érintkezô tevékenységekhez húzzon gumikesztyût.

Írta: Szabó Bea
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GYÓGYHÍR  Gyógykonyha
Írta: K. É. 

Omega-3 zsírsavakban gazdag: repce-, 
szója-, lenmagolaj, hekk, makréla, lazac, 
tonhal, tôkehal, szardínia, busa, dió.

Gyógyhír

GyóGyGOMBA kIVONATOk  
NEM CSAk RákRA ÉS IMMUNERôSÍTÉSRE

Alzheimer, skizofrénia, autizmus, depresszió:
magatartás-problémák, új kezelési lehetôségek

A rákellenes gyógygomba polysaccharida kivonatok (Patkónyelv) Ma-
gyarországon az elmúlt hónapokban bizonyították, hogy az életmi-
nôség javításában, a kemo- és sugárterápia mellékhatásainak csök-
kentésében, továbbá a hagyományos terápiák eredményességének 
támogatásában a természetes immunerôsítô és rákellenes hatóanya-
gok között páratlanok. Igen rövid idô alatt számos szokatlan spontán 
tumor regressziót is megfigyelhettek az onkológusok a patkónyelv-
kivonat keverékkel. A cseppkôgomba-kivonat alkalmazása refluxra, 
Morbus Crohn-ra és Colitis ulcerosára lehet eredményes. A különle-
ges gyógygomba kivonatok (kígyószál) központi idegrendszerre és a 
cukorbetegség megelôzésére gyakorolt hatása sem elhanyagolható. 
Állatkísérletben kimutatták a kígyószálkivonatnak az Alzheimer-kórt 
okozó, az agyban felhalmozódó káros anyagok idegkárosító hatásá-
nak gátlását. Emellett a gyógygomba kivonatoknak (lepkefû) jelentôs 
szerepük lehet a hagyományos magatartás-problémák enyhítésére al-
kalmazott gyógyszerek – fôleg atipikus antipszichotikumok – súlyos 
mellékhatásainak (pl. metabolikus szindróma, cukorbetegség, stroke, 
szívinfarktus) csökkentésében. A Kígyószál és  Cseppkôgomba kivona-
tot évezredek óta használják depressziós tünetek enyhítésére.
Alzheimer-kór, skizofrénia vagy más súlyos idegrendszert érintô be-
tegségek, például autizmus esetén a betegek fôleg súlyos, nehezen 
kezelhetô magatartásproblémák miatt kerülnek bentlakásos pszichiát-
riai vagy egyéb intézményes gondozásba.  A betegek kiszakítása csalá-
di, megszokott környezetükbôl további állapotromlást eredményezhet. 
Gyakori magatartás-probléma a fizikai vagy verbális agresszió, kiabá-
lás, a gondozókkal szembeni ellenállás, bizalmatlanság. Ilyenkor az 
elsô lépés az, hogy a családtagok orvosi segítséggel kiderítsék, hogy 
a fellépô magatartászavaroknak nincs e valamilyen fizikai, testi oka. 
Elôfordulhat észre nem vett testi fájdalom, pl. fogfájás, kiszáradás, 

húgyúti gyulladás, csonttörés, túlzott gyógyszerezés. Amennyiben fáj-
dalom nem áll fenn, sem a gyógyszermentes terápiák nem vezetnek 
eredményre, a hozzátartozók orvosi segítséggel, gyógyszeres kezelés-
sel (fôleg atipikus antipszichotikumok) próbálhatják a betegek maga-
tartászavarait enyhíteni annak érdekében, hogy azok továbbra is csa-
ládi körben maradhassanak. A gyógyszerek gyakran eredményesek, de 
mellékhatásaik nem elhanyagolhatóak. Amellett, hogy stroke-ot (szél-
ütés) és cukorbetegséget, magas koleszterin- és trigliceridszintet, vér-
nyomás-, illetve szív- és érrendszeri problémákat okozhatnak, elôse-
gíthetik az eredeti idegrendszeri károsodás elmélyülését. Az agysejtek 
inzulin-érzékenységét is tompíthatják, és így hozzájárulhatnak hosszú 
távon az agy további károsodásához. Általában a mentális betegsé-
geknél, mint a skizofrénia, bipoláris depresszió, depresszió, gyakrab-
ban fordul elô cukorbetegség, amit az antipsychotikumok fogyasztása 
tovább súlyosbíthat, így hozzájárulhat a korai elhalálozáshoz. A cukor-
betegség a Parkinson-kór kialakulásának a valószínûségét is növeli. A 
speciális gyógygomba polysacharida kivonatokkal (lepkefû és kígyó-
szál, petrencegomba) csökkenthetô az atipikus antipszychotikumok 
mellékhatása, mivel azokkal növelni lehet a szervezet inzulinérzékeny-
ségét, és a kísérleti eredmények alapján némelyikkel lassítani lehet (kí-
gyószál kivonat) az agysejtek degeneratív károsodásait – mellékhatás-
mentesen. Alzheimer-kórnál egyes kutatók egyenesen azt feltételezik, 
hogy az agysejtek inzulinérzékelô képessége sérült. Ezért javasolták, 
hogy az Alzheimer kórt 3. típusú cukorbetegségnek, agyi diabétesznek 
nevezzék el, utalva az agy inzulin-szignalizáció hibájára. Addig, amíg 
az inzulinérzékenység növelô gyógyszerek Alzheimer-kórra gyakorolt 
hatása klinikai kísérletekben ellenôrzésre kerül, az inzulinérzékenység 
növelô gyógygomba kivonatok megbízható, mellékhatásmentes alter-
natívát nyújtanak az agysejtek védelmére, csökkenthetik az atipikus 
antipszychotikumok mellékhatásait, és a késôbbiekben kiegészíthetik 
az inzulinérzékenység növelô gyógyszerek esetleges alkalmazását. Ki-
emelendô, hogy gyermekeknél, mint a súlyos magatartás problémák-
kal küzdô autistáknál, az antipsychotikumok a cukorbetegség esélyét 
növelô mellékhatásai jelentôsebbek, mint felnôtteknél. A gyógygom-
bakivonatok (lepkefû,  kígyószál, petrencegomba) gátolhatják a cukor-
betegség kialakulásának folyamatát, csökkenthetik a magas koleszte-
rin- és trigliceridszintet, hatékonyan erôsíthetik az immunrendszert. 
A gyógygombakivonatok nem helyettesítik, csak kiegészítik a rend-
szeres testmozgást, az egészséges, zöldségekben és gyümölcsökben 
gazdag étrendet, amelyek szintén hozzájárulhatnak a cukorbetegség 
megelôzéséhez, továbbá az agykárosodások lassításához.

Szerzô: Varga Gábor, Dipl.-Kfm.
További info: www.CARDIANAX.hu, Tel: 06/30-391-8080

GYÓGYHÍR  PR

A 
titok nyitja a zsírfélékben rejlik. A zsírok, 
olajok élettani hatását a bennük található 
telített, valamint az egyszeresen és többszö-
rösen telítetlen zsírsavak aránya határozza 

meg. Míg a növényi olajokban és a tengeri halakban 
sok telítetlen zsírsav van, az állati zsírok túlnyomó részét 
telített zsírsavak teszik ki, amelyek megnövelik a szív- és 
érrendszeri betegségek kockázatát. Minél nagyobb a 
telítetlen zsírsavak aránya, annál hasznosabb. Ráadásul 
néhány létfontosságú (esszenciális) zsírsavat a szervezet 
nem tud elôállítani, ezért a táplálékból kell fedezni ezt a 
szükségletet. A mediterrán térségben általánosan hasz-
nált olívaolaj – különösen a hidegen sajtolt, extra szûz 
változat – bôségesen tartalmaz szívbarát zsírsavakat.

De mi a helyzet az eszkimókkal? A hagyományos 
étrend szerint alig látnak zöld salátát, az olívaolajat leg-
feljebb hírbôl ismerik, mégis ritka közöttük a szívbeteg. 

Mert rengeteg tengeri halat és fókazsírt esznek, ame-
lyek különösen gazdagok omega-3 zsírsavakban. Ezek 
többszörösen telítetlen, létfontosságú zsírsavat tartal-
maznak (linolénsav, EPA, DHA). Erényük, hogy csök-
kentik a koleszterin- és trigliceridszintet, javítják a kóros 
véralvadást, serkentik az immunrendszer mûködését. 
Ezért jó, ha hetente legalább egyszer tengeri hal vagy 
hazai busa kerül az asztalra. 

Aki nem szereti a halat, kövesse a mediterrán pél-
dát: egyen sok salátát, amelyet extra szûz olívaolajjal 
locsol meg, a sütéshez, fôzéshez használjon repceolajat 
is tartalmazó keveréket, és csemegeként ropogtasson 
dióbelet.

A mediterrán titok
Táplálkozási szakértôk szerint egészségünk ér-
dekében kevesebb zsírt kellene fogyasztanunk. 

De azt látjuk, hogy a franciák, görögök, olaszok, 
spanyolok a friss salátákat bôven meglocsolják olívaolajjal, mégis keve-
sebb közöttük a szívbeteg.
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készítette: Nagy Balázs

GYÓGYHÍR  Rejtvény

A HAwAiiAn Tropic Trópusi növények, gyümölcsök kivonATAiból készülT

nApozószereivel elkerülHeTi bôre leégéséT. A 15-ös védôfAkTor feleTTi

nApTejek HAsználATáT A nemzeTközi bôrrák AlApiTvány is AjánljA.
forgAlmAzó: inTercooperATion zrT. 1158 budApesT, késmárk u. 11-13.

Tel.: 416-0400 www.inTercooperATion.Hu

Júliusi számunk helyes megfejtései a következôk voltak: Daganatos betegségek és Gyermekkori 
diabétes (skandináv); 4484 (sudoku). A SpringMed Kiadó értékes ajándékcsomagjait nyerték: Juhász 
Zsuzsanna, Pécs és Holes István, Budapest. Gratulálunk!

q
Augusztusi megfejtôink között a Hawaiian Tropic értékes ajándékcsomagját 
sorsoljuk ki. Kérjük, a megfejtéseket 2007. augusztus 27-ig küldjék el szer-
kesztôségünkbe nyílt postai levelezôlapon vagy e-mailen (kérjük, e-mailjük-
ben is tüntessék fel postai címüket)! 
Cím: 1139 Budapest, üteg u. 49., e-mail: rejtveny@gyogyhir.hu

Az INDIáNOk és a GyóGyNÖVÉNyEk
Az indiánok világfelfogása különbözik a nyugati 
emberekétôl, és hasonló a világ más természeti 
népeihez. Az indiánok szemléletében a Föld ter-
mészetes egyensúlyban van, az ember, a növé-
nyek és állatok, de például a folyók, a sziklák is 
részei ennek az egyensúlynak. Felfogásuk szerint 
a gyógynövényeknek is van szelleme, hagyomá-
nya. Ôsi, hagyományos gyógymódjuk nagyon kö-
zel áll a holisztikus gyógyításhoz, mivel az embert 
„egésznek“ veszi, és feltételezi a test, a szellem 
és az érzelem egyensúlyát, egységét. Alapelvük, 
hogy nem a betegséget kell meggyógyítani, ha-
nem a beteget. A gyógyítás nemcsak fizikai, ha-
nem lelki és szellemi szinten is történik. Az észak- 
amerikai síksági vagy préri-INDIÁNOK a mai na-
pig ôrzik nyelvüket, hagyományaikat, vallási, 
gyógyítási szokásaikat. A LAKOTA (sziú) indiá-
nok életében az erkölcsök nagyon fontosak és 
szigorúak voltak. Egyik legismertebb rítusuk az 
izzasztókunyhó használata: benne tüzet raktak, 
és a vörösen izzó kövekre gyógynövényeket szór-

tak, majd ezt leöntötték vízzel. Az így felszálló 
gôzt lélegezték be, és az így bôrükön, tüdejükön 
keresztül is hatott szervezetükre. A lapacho indi-
ánok ôsi gyógyszere például segíti az emésztést 
és optimalizálja az anyagcserét, erôsíti az immun-
rendszert, a navajo indiánok pedig ôsidôk óta 
használják a YUCCÁT méregtelenítésre. Az indi-
ánok a gyógynövények kivonatát is használták. 
Ezek közül manapság többet a nyugati világban 
gyógyszeralapanyagként használnak. Például az 
indiánok évszázadokon keresztül fûzfakérget rág-
tak fájdalomcsillapítóként, vagy a cola levelét fá-

radtság ellen. Régi felismerés, hogy a különbözô 
növényeknek, növényrészeknek, illetve a belôlük 
készült kivonatoknak, teáknak sokféle betegség-
re jótékony hatásuk van. Számos növénykivonat 
esetében felderítették, hogy mely vegyületeik 
okozzák a gyógyhatást. Ezeket az ôsi ismereteket 
természetesen manapság már kiegészítik a mai 
szakmai ismeretekkel, technológiákkal. Ezen ké-
szítmények  Észak-Amerikában, Nyugat-Európá-
ban is  nagyon kedveltek, forgalmuk többmilliós 
nagyságrendû. Manapság hazánkban is egyre 
több olyan készítmény, étrend-kiegészítô kerül 
forgalomba, amely egyesíti az ôsi INDIÁN tapasz-
talatokat a mai tudományos ismeretekkel. Ezen 
készítmények hozzájárulhatnak például a moz-
gásszervi problémák enyhítéséhez, elôsegíthetik 
az egészséges ízületek megtartását. Támogathat-
ják a haj, bôr, köröm egészségének megôrzését. 
Sôt bizonyos esetekben a férfiak egyes problé-
máira is megoldást jelenthetnek.

 Dr. Szôts Gábor gyógyszerész

GYÓGYHÍR  Ép lélek

A 
Bach-virágterápiáról szóló sorozatunk-
ban eddig megismertettük Önökkel  
dr. Edward Bach életét és munkásságát, 
valamint ennek a szelíd, emberközeli te-

rápiának a mai helyzetét, melyben a DEVA Labo-
ratórium meghatározó szerepet tölt be. A terápiás 
módszer bemutatása után úgy gondoljuk, hogy el-
jött az ideje a szerek elkészítésérôl is beszélni.

A virágeszenciák két lépésben készülnek. 
Elôször elkészül a törzsoldat a kiválasztott nö-
vény közvetlen környezetében, a természet szí-
vében, természetvédelmi területen. A virágokat 
virágzásuk teljében, nagy körültekintéssel szedik 
le, majd azonnal egy átlátszó üvegedénybe, na-
gyon tiszta és kevés ásványi anyagot tartalmazó 
forrásvíz felületére helyezik. A virágok a víz teljes 
felületét beborítják, a friss levegôn, a nap közvet-
len hatásának kitéve több órán keresztül állnak. 
Ezután a virágokat kiemelik, eredeti környezetük-
ben hagyják, a folyadékot pedig óvatosan átszû-
rik, majd egy bio-konyakkal félig telt üvegbe öntik. 
Az elkészítés óvatos dinamizációval fejezôdik be, 
ami abból áll, hogy a folyadékot pár percig egyen-

letesen mozgatják, mely belsô ritmust hoz létre, 
ezáltal megnövelve a törzsoldat vibrációs szintjét.
A törzsoldat elkészítési technikája nem az eljárás 
leglényegesebb eleme.
A virágeszencia-készítés egy élô és dinamikus 
folyamat, amihez – egy látszólag egyszerû mód-
szeren túl – szükséges egyfajta érzékelô képesség, 
valamint a növényvilág alapos ismerete is.
Számos tényezôt kell figyelembe venni a virág-
eszencia elkészítésekor:
•  A felhasznált eszközök és összetevôk tisztasága 

és minôsége.
•  A nap és a napszak kiválasztásánál tekintettel 

kell lenni a növényekre ható kozmikus és kör-
nyezeti tényezôkre.

•  Fontos a virágeszenciát készítô és dinamizáló 
személy is: az Elemek ismerete és a mozgásba 
hozott finom energiák érzékelése révén ô bizto-
sítja, hogy a növény eszenciális üzenete áttevôd-
jék a törzsoldatba.

Ez a módszer talán megmosolyogtatja a tudomá-
nyos elmét, túl egyszerûnek vagy naivnak tûnik, 
ám élô valóság mindazoknak, akik mély és szemé-
lyes kapcsolatban állnak a természettel.
A törzsoldatot soha nem alkalmazzuk közvetlenül, 
és nem kerül forgalomba sem.
A következô lépésben a törzsoldat hígításá-
val készül el a felhasználható virágeszencia.
Néhány csepp törzsoldatot egy semleges alapba 
kevernek, amely félig tiszta forrásvízbôl, félig bio-
konyakból áll, majd a keveréket dinamizálják.
Általában az így készült elsô hígítás kerül for-
galomba.
A DEVA Laboratórium minden készítményét a fen-
ti módszer szigorú betartásával állítja elô.

Készítményeinkbôl most figyelmükbe ajánljuk az 
Assistance sprayt, mely gyors segítséget nyújthat 
hirtelen ránktörô stressz, lelki krízis vagy vészhely-
zet esetén.

Kapható gyógyszertárakban,
ajánlott fogyasztói ára 2590 Ft.

A patikák készítményeinket megrendelhetik  
a HUNGAROPHARMA ZRT.  

gyógyszer-nagykereskedôtôl.

Bach-virágterápia V.
Virágeszenciák  

– a lélek harmonizálói
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