
Ezt a Gyógyhír magazint
mi ajándékoztuk Önnek:

Gyógyhírmagazin

III. évfolyam
7.  szám                                                                                                 2008. július

Akupunktúra –
 fonalbeültetéssel 

ha végre
itt a nyár…Az olimpia

jegyében
interjú
pásztory dórával

Szemünk világa 



Gyógyhír magazin    3Gyógyhír július

www.gyogyhir.hu

pharmaforte
gran-C

11. oldal

A Gyógyhír Magazin júliusi
számában hirdetett termékek közül

az alábbi rendelhetô meg 
a gyógyhír Magazin internetes oldalán:

IMPRESSZUM
 Felelôs kiadó: press Gt kft.

Szerkesztôség: 1061 Budapest, király u. 12. 
Telefon: 429-9104, 429-9105

 411-1866, 411-1867, 411-1868 
Fax: 411-1869

E-mail: gyogyhir@gyogyhir.hu
www.gyogyhir.hu

Lapigazgató: Hollauer tibor
Fôszerkesztô: kolimár Éva

Hirdetési igazgató: Mezô Gizi
Hirdetés: press Gt kft. 

Mûvészeti vezetô: Gula Annamária
Címlapfotó: Deák szabolcs

Megjelenik: havonta, 24–32 oldalon
 Példányszám: 230 000 példány havonta  

Terjesztés: Magyarország több mint 2000 
gyógyszertárában, bio- és gyógynövényboltjában

ingyenesen jut el az olvasókhoz

Nyomdai elôkészítés: press Gt kft.
1139  Budapest, Üteg u. 49. 

tel.: 349-6135, fax: 452-0270
e-mail: info@pressgt.hu 

Nyomdai kivitelezés: Royal press kft. 
Felelôs vezetô: lakatos Viktor

A lapban megjelenô hirdetések tartalmáért és 
helyesírásáért felelôsséget nem vállalunk!

A magazin elôfi zetési díja egyéni
elôfi zetôk számára: 

fél évre 1200 Ft, egy évre 2400 Ft 

A Gyógyhír Magazin a MATESZ tagja
 HU ISSN 1787-6710

Lapunkat rendszeresen szemlézi 
Magyarország legnagyobb médiafi gyelôje, az

A 

a legnagyobb auditált példányszámú
gyógyszertári terjesztésû magazin

  

 Iso 9001:2000

júliusGyóGyhír  
Mindig csodáltam a gyógyszerészek munkáját. Gyerek-
koromban azért, mert képesek voltak kibetûzni az orvos 
olvashatatlan kézírását, és izgatta fantáziámat a la-
boratóriumban folyó titokzatos tevékenység, ahol szá-
mos gyógyír készült a popsikenôcstôl a szemcseppekig. 
Késôbb azért, mert mindig kaptam hasznos tanácsot, mit 
vegyek be, ha kapar a torkom vagy leégett a bôröm. 

A jó patikus hivatásának tekinti a munkáját, és magas színvonalon 
szolgálja a betegek javát. 

Ezért nem vállalom azt, ha valaki levélben kéri, szerezzek meg neki 
valamilyen készítményt. A gyógyszer különleges, bizalmi áru, akkor 
éri el a kívánt hatást, ha adott panaszra indokolt használni, és egyéb, 
rendszeresen szedett tablettáinkkal békésen megfér. Ezekre a fontos 
kérdésekre a gyógyszerésztôl kaphatunk megbízható választ, aki ké-
résre megrendeli a kívánt készítményt, ha éppen nincs raktáron. A jó 
patikus megteszi.

Kedves Olvasó! 
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Mióta az ember két lábra állt, sújtják testét a gerincbán-
talmak, ám az utóbbi száz évben, civilizációs ártalomként 
már tömegesen terjedô népbetegségnek mondható. Nem 
korfüggô, hiszen a kisgyerekektôl az aggastyánokig min-
denki szenvedhet valamilyen gerincbetegségben. Gyógyí-
tása nehéz és hosszadalmas, olykor nincs is rá lehetôség, 
ezért a panaszok megelôzésére kellene nagyobb figyelmet 
fordítani.

Ülô életmód – 
fájó hát, derék

A gerincbántalmak megjelenésében két-
ségtelenül szerepet játszanak örökletes 
tényezôk, ám ezek általában csak az 

egyén hajlamát erôsítik bizonyos betegségekre, 
azok megjelenéséhez viszont több ártó ténye-
zô együttes jelenlétére is szükség van. Ilyenek a 
helytelen táplálkozás, a káros életvitel, az inak-
tív, mozgásszegény életmód. 

A magyar felnôtteknek körülbelül a nyolc-
van százaléka szenved derék- vagy hátfájástól. 
Az idô elôtti nyugdíjba vonulásnál, a rokkant-
nyugdíjaztatásnál és az aktívak betegállomány-
ban eltöltött idejének nagy részénél éppen az 
ilyen jellegû panaszok szerepelnek a leggyakrab-
ban. Idôsebb korban a csontritkulás miatt elô-
álló gerincbetegségek szedik áldozataikat. 

Legfontosabb a megelôzés
A különféle gerincbetegségekre általánosan 
jellemzô, hogy a legnagyobb hangsúlyt a meg-
elôzésükre kellene fektetni. Dr. Cseuz Regina, a 
Revita rendelô reumatológus fôorvosa elmond-
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Gerincferdülés, csigolyakopás,
meszesedés
A hazai egészségügyi vizsgálatok adatai sze-
rint már a gyerekek, a fiatalok kétharmadánál 
is észlelhetô valamilyen gerinc-rendellenesség.  
A késôbbi súlyosabb következmények elkerülése 
érdekében fontos ezek korai felismerése és keze-
lésbe vétele. A legfiatalabbaknál a gerincferdülés 
és a rossz testtartásból eredô hibás gerincgörbü-
let a legáltalánosabb panasz. 

A középkorúaknál megjelennek a különféle 
kopásos tünetek, amelyek a kor elôrehaladtával 
egyre általánosabbá és súlyosabbá válhatnak.  
A csigolyák porckorongjainak víztartalma már  
a fiatalabb években csökkenni kezd, ennek kö-
vetkezménye az, hogy folyamatosan romlik  
a rugalmasságuk. Ez a folyamat pedig a csigolya-
testek közötti rések elkeskenyedéséhez, beszû-
küléséhez vezet. A csökkent víztartalmú porcko-
rongok nem képesek ellátni eredeti funkciójukat, 
így a fizikai terhelés hatására a csigolyák alakja 
deformálódik. A csigolyatestek kopását a szerve-
zet igyekszik kijavítani, és azokon meszes nyúl-
ványokat képez, hogy az elgyengült csontszerke-
zetet teherbíróbbá tegye. A csigolyameszesedés 
akkor válik a beteg számára fájdalmassá, ha a 
kinövések ideg, ín vagy izmok közelében ke-

ta, hogy intézményükben különféle komplex 
megelôzô programokat dolgoztak ki, amelyek 
az egyes korosztályok tagjainak eredményes be-
tegségmegelôzését szolgálják. Az általuk elindí-
tott, gyerekeknek, kamaszoknak szóló gerincis-
kola egy olyan életmódprogramot kínál, amely 
a megelôzést szolgáló tornagyakorlatok mellett 
anatómiai ismereteket nyújt, és megtanítja a 
gyerekeket a helyes testtartásra, ülésre. A reu-
matológus a fiatal felnôttek gerincproblémáinak 
legfôbb okozójaként az ülô, általában számító-
géphez kötött munkát tartja. Ennek ellensú-
lyozására önálló mozgásprogram kidolgozásán 
munkálkodnak. A gép mellett rendszeresen 
végzett speciális testgyakorlatok megelôzhetik a 
gerincproblémákat. Az idôseknél általában a ko-
pásos tünetek jelentik a legnagyobb kockázatot, 
illetve különösen a nôknél a menopauza utáni 
években kialakuló csontritkulás. Mindhárom fel-
sorolt életkorban, és különösen az idôsek eseté-
ben a napi rendszerességgel végzett mozgás, az 
aktív életmód, a testsúly folyamatos kontrollja 
lehet a hatékony védelem.

elôzzük meg!GyóGyhír  

Áldás a jó lábbeli

Testünk terhét a lábunk hordozza. Talpunk megfelelô alátámasz-
tása, a láb boltozatos szerkezete elôsegíti a gerincoszlop jobb 
kiegyensúlyozását, csökkenti a csigolyákat érô megrázkódtatást, 
amely járás közben keletkezik. Évezredeken át az ember mezítláb, 
egyenetlen, rugalmas talajon futott a zsákmány után, vagy menekült 
a veszélyes ragadozók elôl. A cipôt arra találták ki, hogy célsze-
rû, kényelmes viseletként ne akadályozza a mozgást, de védjen az 
idôjárás és a terep ártalmai ellen. A civilizációval azonban meg-
született a divat, és a józan elvárások háttérbe szorultak. Pedig ma 
még fontosabb lenne, hogy odafigyeljünk a lábunkra, hiszen jórészt 

lebetonozott, kemény talajon járunk, konfekciócipôben, amely 
egyes izomcsoportokat túlterhel, másokat tétlenségre ítél.  

A rosszul megválasztott lábbeli bôrkeményedéssel, bü-
työkkel, kalapácsujjal, tyúkszemmel, láb- és derékfá-

jással büntet. Az ideális viselet természetes anyagból 
készült, megtámasztja a sarkat, helyet ad a láb-

fejnek, egyenletes súlyeloszlást biztosít. Elôsegíti, 
hogy a láb izmai szabadon mozogjanak, ha 

kell, harántemelôvel korrigálja a bokasüllye-
dést, a lúdtalpat. Könnyû, és talpa 

nem csúszik. A tûsarkút 
használjuk arra, amire 
való: alkalmi viseletre.
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CSAK KÍMÉLETESEN A NYARALÁSSAL

MiT TEgYüNK, ÉS MiT NE TEgYüNK, hA fÁj A hÁTuNK?
kellemetlen, ha a hátfájásra kell gondolnunk még a szabadság idején is. ne-
héz ilyenkor nevezetességekre koncentrálni, vagy csak egyszerûen élvezni a 
napsütést. Ha Ön hajlamos a hátfájásra – márpedig felmérések szerint öt fel-
nôttbôl négynek fáj a háta –, nem árt a következô útmutatást figyelembe 
vennie.

ÁLLjuNK MEg úTKözbEN!
Már az úti célunkat és a jármûvet is kiválaszthatjuk úgy, hogy ne kényszerül-
jünk kényelmetlen pozícióba több órán keresztül. A hosszú ideig tartó ülés 
egyébként sem tesz jót a gerincnek: a porckorongokra nehezedô nyomás 
miatt ez a legmegterhelôbb testhelyzet testünk tartóoszlopának. Ráadásul az 
autóban nem biztosítottak a helyes ülés feltételei sem, ezért tanácsosabb in-
kább vonattal vagy repülôgéppel megközelíteni úti célunkat. Ha mégis autó-
val szeretnénk utazni, tervezzünk már útközben is kisebb-nagyobb pihenôket, 
programokat.

A KÉNYELMES Cipô
Ha városnézést vagy túrázást tervezünk, alapvetô, hogy gondoskodnunk kell 
a megfelelô lábbelirôl. Jó, ha rögtön váltócipôt is csomagolunk a bôrönd-
be, egyrészt higiéniai okokból, másrészt pedig gerincünk védelme miatt.  
A nem megfelelôen kialakított, túl lapos vagy túl magas sarkú cipô nem biz-
tosít megfelelô alátámasztást a testnek, így megnehezíti a helyes tartást.  
A lábbeli kiképzésének illeszkednie kell a talp boltozatához, hogy megóvja 
ízületeinket. Fontos, hogy akinek lúdtalpa van, gondoskodjon a megfelelô 
lábbetétrôl, amely lehetôleg bôrbôl készült. 

SoK-SoK foLYAdÉK
Utazás közben hajlamosak vagyunk elfeledkezni a folyadékbevitelrôl, és nem 
is gondoljuk, hogy milyen rosszat teszünk a szervezetnek és a vérkeringés 
serkentésének. A vízre ahhoz is szükségünk van, hogy testünk ízületei ne le-

gyenek merevek. A folyadékbevitel megnöveli a porckorongok térfogatát, így 
jobban tudják védelmezni a csigolyákat a rázkódástól és a húzódásoktól.  

A pRogRAMoK
A városnézést tarkítsuk rövid szünetekkel. ne sajnáljuk az idôt, és térjünk be 
egy-egy kávéra vagy frissítôre, esetleg töltsünk el egy-két órát a város híres 
parkjaiban. Azonban kétségkívül a legideálisabb, ha meglátogatjuk a település 
fürdôjét: az úszás jót tesz a gerincnek, hiszen ez az egyetlen mozgásforma, 
amikor nem terheljük meg a csontjainkat és az ízületeinket, mégis megdolgoz-
tatjuk testünk valamennyi izmát. Ráadásul tökéletes kikapcsolódás. 
Ha tengerparti vakáció mellett tettük le a voksot, ott se feledkezzünk meg er-
rôl a hasznos mozgásformáról, és ne csak a parton süttessük a hasunkat. 

REggELi gERiNCToRNA
A hétköznapokon is csak javasolni tudjuk a reggeli gerinctornát és nyújtást. Az 
emberek többsége ülô életmódot folytat, és még sok-sok évnek el kell telnie, 
hogy gerincünk genetikailag is alkalmas legyen a napi többórás folyamatos 
ülés okozta károk kivédésére. tehát fokozottan oda kell figyelnünk testünk fô 
pillérére, és erôsítenünk kell a hát-, sôt a hasizmokat is, hiszen ezek a felelôsek 
a megfelelô testtartásért. 

A KövETKEzô NÉhÁNY gYAKoRLAT bÁRhoL
ÉS bÁRMiKoR ELvÉgEzhETô:
1.  Álljunk egyenesen vállszélességû terpeszben, és forgassuk lassan fejünket jobb-

ra, majd balra többször egymás után. 
2.  Ugyanebben a pozícióban hajtsuk le a fejünket, mintha az állunkkal meg akar-

nánk érinteni a mellkasunkat, maradjunk így pár másodpercig. 
3.   A kiinduló pozícióból lassan emeljük fel fejünket, majd nézzünk teljesen felfelé, 

és tartsuk meg a pozíciót, majd ismételjük az elôzô lépessel összekötve. 
4.  Homorítsunk, majd domborítsunk hátunkkal, ügyelve a helyes légzésre. 
5.  Idônk függvényében, naponta többször is megismételhetjük a gyakorlatokat. sz
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letkeznek, és azokra folyamatos nyomást gya-
korolnak. Gyakori panasz a porckorongsérv is, 
amelyet általában nagyobb, hirtelen fizikai ter-
helés okozhat. 

A mûtét csak végsô megoldás
A már kialakult gerincbetegségeket alapvetôen 
háromféle módszerrel: gyógyszerekkel, fizio-
terápiás eszközökkel – például gyógyfürdôvel, 
masszázzsal, iszappakolással – és a legsúlyo-
sabb esetekben mûtéti megoldásokkal kezelik.  
A gyógyszeres terápia általában a fájdalom-
csillapítást, a gyulladások csökkentését célozza, 

Idôsebbek is elkezdhetik!

A különbözô gerincproblémák elkerülését célozzák a nyak és a 
hát izmait erôsítô gyakorlatok. Ezek egyszerûek, otthon is el-
végezhetôk, és nem jelentenek különösebb fizikai megterhelést, 
vagyis szinte mindenki gyakorolhatja azokat. Ahhoz, hogy ezek a 
gyakorlatok hatásosak legyenek, szükséges a folyamatos, rend-
szeres, naponta legalább tíz percen keresztül végzett torna. A 
gyakorlatok összeállításához érdemes gyógytornász tanácsát kér-
ni.

illetve izomlazító hatású. A reumatológus a fi-
zioterápiás eszközök széles választékából alkal-
mazhatja a betege számára legmegfelelôbbet, 
illetve kombinálhatja is azokat a javulás érde-
kében. Ezek lehetnek például kis- és nagyfrek-
venciás elektromos eszközök, ultrahang, fény-, 
hôkezelés, gyógyfürdôk, iszap- és paraffinpako-
lások, célzott masszázs, gyógytorna. Mûtéti be-
avatkozásokra általában akkor kerül sor, ha a 
felsorolt terápiák hatástalannak bizonyulnak, il-
letve a betegnél már olyan anatómiai torzulások 
alakultak ki, amelyek mozgásában korlátozzák, 
normális életvitelre alkalmatlanná teszik. 

lóRÁntH IDA  n
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Sokszor az elsô lépés a döntô lépés,
különösen, ha olyan betegségrôl van szó, mint a rák. A beteg szerepe 
saját gyógyulásában kulcsfontosságú: aktívan részt kell venni a keze-
lésekben, már az elsô lépésektôl. A rák ma már legyôzhetô: korszerû 
gyógyszerek és tápszerek segítik a gyógyulást, a felkészült kórházak ma 
már a leghatékonyabb rákgyógyítási eljárásokat tudják nyújtani. 
Az utóbbi években megnôtt a jelentôsége – a daganatot elpusztító anya-
gok mellett – a kiegészítô, úgynevezett szupportív terápiás készítmé-
nyeknek. 
Ezek között a készítmények között található egy speciális tápszer, amely 
– folyamatos szedés mellett – hozzájárul a daganatos betegek életmi-
nôségének a javításához, a fáradtság csökkentéséhez és a kezelések 
sikerességéhez: az Avemar. 
Rangos tudományos publikációk, közel tízéves alkalmazási gyakorlat és 
a hatóságok által jóváhagyott javallat tükrében az Avemar szedése aján-
lott rosszindulatú daganatos betegségben szenvedôk klinikai onkológiai 
kezelésének (mûtét, sugárterápia, kemoterápia, immunterápia stb.) ki-
egészítésére. Az Avemar nem helyettesíti, hanem kiegészíti a klinikai 
onkológiai kezeléseket, és szedése minden daganatféleségben (ráktípus-
ban) és annak minden stádiumában ajánlott. 
A rák olyan betegség, ahol az idônek döntô szerepe van, ezért az Ave-
mar szedését érdemes már a diagnózis pillanatában elkezdeni. folya-

matosan, megszakítás nélkül kell tovább szed-
ni a kezelések alatt, majd azt követôen is (akár 
éveken keresztül), egészen a betegségbôl történô 
teljes gyógyulásig. 
Az Avemar minden daganatos betegen képes 
segíteni, ezért szedése bármikor elkezdhetô. 
A szupportív terápia alkalmazását nem java-
solt megszakítani vagy szüneteltetni, mert 
ebben az esetben a védettség hetek alatt 
megszûnhet, és ez idôvel az életminôség je-
lentôs romlását vonhatja maga után. Azonban még ezután is érdemes 
visszatérni az Avemarhoz, annak jótékony tulajdonságai miatt. 

Az Avemar vény nélkül kapható  
a gyógyszertárakban és az omker üzleteiben.

Gyógyszerésze is segít Önnek legyôzni a rákot:

További információ:
AvEMAR iNfoRMÁCiÓS KözpoNT

1123 budapest, Kékgolyó u. 14.
Telefon: 2020-290

Nyitva: munkanapokon 9.00–17.00
www.avemar.hu
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Lenyûgözô harmónia és energia árad belôle. A kétszeres para-
limpiai bajnoknô mindent elért az úszásban, amit csak lehetett. 
Kétszer megdöntve saját világcsúcsát védte meg címét Athén-
ban. Úgy érezte, ezt már nem lehet fokozni, ezért úgy döntött, 
kiszáll a medencébôl. A Gondolkodj egészségesen! program-
ban találta meg azt a munkát, amire mindig is vágyott.

Pásztory Dóra
Egészséges gondolkodás

Felhôtlenül boldog gyermekkora volt. 
palotabozsokon, egy kis faluban „rosz-
szalkodott” 11 éves koráig. kit azért csú-

foltak, mert szeplôs, dundi vagy szemüveges, 
úgyhogy a kislányt nem rendítette meg, ha ôt 
azért, mert a két kezén összesen öt ujja van. 
Bár ez elég ritkán fordult elô vele, igazi banda-
vezér volt.
– Édesanyám egészséges szemléletben nevelt. 
Hagyta, hogy azt csináljam, amit a többiek. Az 
úszást a gyógytornász javasolta, hogy erôsítsük 
a karomat. nagyszüleimnek nyaralója volt Fo-
nyódligeten, mégis féltem a víztôl. 1990-ben, a 
Végtaghiányos Gyermekekért Alapítvány tábo-
rában ismerkedtem meg Málnai Istvánnal, aki 
azt mondta, kincs van a víz alatt. Így tanultam 
meg úszni. tizenegy éves koromban költöztünk 
pécsre, akkor kezdtem intenzívebben sportolni. 
Edzômmel, dr. petrov Anatolijjal az egész pálya-
futásomat végigdolgoztam. A mai napig szoros 
a kapcsolatunk. Mellette cseperedtem gyerek-
bôl nôvé. Úgy ismer, mint a tenyerét. Mindig 
tudta, mennyit bírok, hol vannak a határaim. 
néha úgy éreztem, „szándékosan kínoz”, de a 
siker érdekében szükség volt a keménységére. 
Az eredmények ôt igazolták. Állandó harcban 

álltunk, de a versenyek után neki mondtam el-
sôként köszönetet, hiszen tudtam, mindenben 
számíthatok rá. nagy diadalokat éltünk meg 
együtt, de már 2001 óta éreztem, nem szere-
tek úszni. Örülök, hogy a csúcson abba tudtam 
hagyni, és csak a szép emlékek maradtak meg 
a sportpályafutásomból. Azóta sem nagyon já-
rok uszodába, inkább edzôterembe megyek, 
vagy futni a Margitszigetre.
Az egykori paralimpikon nem bíz semmit a vé-
letlenre, tudatosan tervezi az életét. 
– Éreztem, eljött az ideje, hogy megtudjam, 
mennyit érek az uszodán kívül. Három hóna-
pig fürdôztem a sikerben, úgy éreztem, ennyi 
jár a kemény munkáért. Majd 2005 elején fél 
évre elmentem Bécsbe nyelvet és önállóságot 
tanulni. Ez anyukámmal való szoros kapcsola-
tunkban is komoly állomás volt, hiszen kirepül-
tem a családi fészekbôl. Bécsbôl már Budapest-
re tértem haza, a saját lakásomba. Azóta anya 
férjhez ment, és felköltözött szigetszentmiklós-
ra. pécshez képest ez nem távolság, gyakran 
megyek ki hozzájuk. 
A visszavonulásom után sokáig kerestem azt 
a munkát, amelyben meg tudom valósítani 
a céljaimat, vagyis tovább küzdeni az esély-
egyenlôségért. 2005 ôszén elkezdtem az EltE 
kommunikáció szakát. kommentátorként is 
kipróbálhattam magam az Eurosporton. na-
gyon izgalmas feladat, amelyben a legjobb az 
a társaság, amelybe belecsöppentem. Mivel 
nagyobb, „képernyôs” úszóverseny csak né-
hány van egy évben, ez nem kötötte le minden 
idômet.
két éve megismerkedtem Bácskai Mártival, a 
Gondolkodj egészségesen! program vezetôjé-
vel, és rögtön tudtam, ez az, amit kerestem. 
A program az egészségtudatosságra neveléssel 
foglalkozik. Elôször csak interjúkat készítettem 
a kiadványba, aztán egyre inkább belefolytam 
a szervezômunkába is. tavaly ötvenötezer 
egészségzsákot adtunk át kiscsoportos óvodás 

gyerekek szüleinek, benne a GE! kiadvánnyal, 
amely 11 témát dolgoz fel, olyanokat, mint 
a mozgás, táplálkozás, higiénia, tolerancia, 
környezetvédelem, kultúra. Rengeteg pozitív 
visszajelzést kapunk. Elsô családi rendezvé-
nyünkön húszezer ember gyûlt össze a nagy-
réten. Mára ez lett az ország egyik legátfogóbb 
óvodai egészségprogramja, rengeteg tervvel és 
álommal. nagyon szeretek a gyerekekkel be-
szélgetni, sokat tanul tôlük az ember.
Dóránál a tudatosságban nincs hiány. Már arról 
is pontos elképzelése van, mikor lesz anyuka, 
és természetesen odafigyel az egészségére.
– Határozott és tudatos vagyok, ami néha 
elôny, néha hátrány. például tudom, hogy Hel-
la olimpiának fogják hívni a lányomat. Az én-
képembe nem fér bele a betegség, ezért min-
dent elkövetek, hogy megelôzzem azt. Ügyelek 
a táplálkozásomra, és próbálok egészségesen 
élni. Most már a mozgás öröméért mozgok. 
szeretek visszajelzést kapni az egészségi álla-
potomról, ezért félévente vérvizsgálaton ve-
szek részt. A harmóniára törekszem, szeretnék 
egészséges és boldog ember lenni.

pUskÁs kAtI   n

Névjegy: 
Pásztory Dóra 

kétszeres paralimpiai, világ- 
és Európa-bajnok úszó

Születési idô: 1���. 0�. 0�. 
A paralimpia a mozgáskorlátozott 

és látássérült sportolók legrangosabb 
megmérettetése. Az olimpiai játékok 
helyszínén, azt követôen rendezik 
meg. Athénban 1�3 ország �000 
sportolója vett részt a paralimpián. 
Pekingben 200�. szeptember �–1�. 

között kerül sor a versenyekre. 

interjúGyóGyhír  

A hagyományos kínai orvoslás és a nyugati típusú gyógyítás más szemléletet tükröz. Az egyik a 
négyezer éves hagyományra, a másik a bizonyítékokon alapuló tudományos rendszerre épül. Iga-
zán az tudja megítélni, melyik mire alkalmazható, aki mindkettôt magas színvonalon mûveli. 

Akupunktúra: híd Kelet és Nyugat között

Dr. Hegyi Gabriella, a Yamamoto Intézet igazgató fôorvosa há-
rom szakvizsgája (belgyógyászat, foglalkozás-egészségügy, 
családorvos) mellett járatos a hagyományos kínai orvoslásban, 

a neurálterápiában, a biofizikai orvoslásban is. 
– Az akupunktúra a hagyományos kínai orvoslás egy része. komp-

lex rendszert alkot, a páciens minden panaszára kitérô, rendszerezô 
tudomány, amely a beteg minden tünetét figyelembe véve választja 
meg az egyéni diagnózist, és a személyre szabott keze-
lést. például, aki nem jól emészt és kövér, más kezelést 
igényel, mint az, akinek ugyanez a panasza, de sovány 
– magyarázza a fôorvos asszony. 

Az akupunktúra speciális ingerhatás a szervezet-
nek, ami gyógyszer adása nélkül következik be. Aki 
alkalmazza, otthon kell lennie a nyugati orvoslásban 
is. Akupunktúra 1988 óta végezhetô Magyarországon, 
1997 óta viszont csak orvosi diplomával mûvelheti az, 
aki erre engedélyt kap a rendeletek alapján.

Dr. Hegyi Gabriella elôször a diagnózist állítja fel 
nyugati és keleti orvosként, majd ennek alapján dönt, 

hogy melyik terápiát választja: ami a betegnek a legjobb, és a várható 
hatás a legjobb eredményt ígéri.

Az akupunktúra egy speciális fajtájáról, a fonalbeültetésrôl védte meg 
doktori disszertációját (phD). A megfelelô akupunktúrás pontba különleges 
tûvel juttatja be a néhány milliméteres felszívódó varratot, amely állandó 
ingert, tartós stimulációt jelent a szervezet számára. különösen kisgyerekek-
nél, szülési sérülteknél, mozgásfejlôdési zavaroknál, epilepsziánál, bénulásos 

tüneteknél hasznos alkalmazni, mert csupán havi egy ke-
zelést igényel. Ennek hatására javul a mozgás- és figyelem-
koordináció, csökkenthetôk az epilepsziás gyógyszerek, 
ami óriási eredmény, mert így a beteg jobban motiválható, 
eredményesebben fejleszthetô. Fonalbeültetéssel kezelhe-
tô a krónikus fájdalom szindróma (különbözô eredetû), az 
alvászavar, a porckorongpanaszok, az arcidegzsába, jó ha-
tású az agyvérzés utáni rehabilitációban. 

A doktornô úgy véli, a kétféle orvosi szemlélet kiegé-
szíti egymást, az akupunktúra híd lehet kelet és nyugat 
között.

kolIMÁR ÉVA   n

központbanGyóGyhír  
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Ha végre itt a nyár…
Nyár, napfény, szabadság 
– mi kell még ahhoz, hogy 
jól érezzük magunkat? 
Összeállításunkkal tippeket 
szeretnénk adni ahhoz, mi 
kerüljön a csomagunkba, 
hogy minden esetre felké-
szülten, felhôtlenül élvez-
zük a nyaralást.

Naponta egyszer az egész
napos fényvédelemért!

Gyógyszerminôségû fényvédôk 
a svájci Spirig Pharmától.

Kapható patikákban vagy
 a www.daylong.hu 

webáruházban!

ha felkel a nap… 

hÉTfô–pÉNTEK  AKCiÓ
(5 nap/4 éj)

Szállás, reggelivel, félpanzióval, 4* fürdôbelépôvel a szomszé-
dos Zsóry-fürdôbe, 4* 30 perc  betegségspecifi kus svédmasszázs 

vagy nyugati és keleti masszázstechnikák ötvözete, szauna-, 
pezsgôfürdô-, sókamra-, infrakabin-, konditerem-használat. 

2008. 06. 01–08. 31.   48.000 ft/fô

Skinocare®

kullancseltávolító
eszköz

Biztonságosan távolíthatja el 
az élôsködôt mind
 családtagjaiból, mind házi-
állataiból.

Forgalmazó:VICIS Sanoral Kft. 
info@vicissanoral.com

Luffeel® 
Szénanátha kezelése homeopátiával
•  Luffeel orrspray: az akut fázisban,

lokális kezelésre ajánlott.
•  Luffeel szublingvális 

tabletta: a lokális 
kezelés kiegészíté-
sére. Szedését már a 
legenyhébb tünetek 
jelentkezésekor érde-
mes  megkezdeni!

A Luffeel homeopátiás tabletta és orrspray
recept nélkül kapható a patikákban!

Dr. Peithner Budapest Kft. (1) 431-8954 www.peithner.hu

 hAjNAL hoTEL, 3400 MEzôKövESd, hAjNAL u. 2.,
49/505-190, WWW.hAjNALhoTEL.hu

A Cran-C kapszula hatóanya-
ga az amerikai tôzegáfonya 

koncentrátuma, mely ôsi népi 
gyógyszer Amerikában gyul-

ladásos, felfázásos esetekre, a 
vizeletkiválasztó szervek egész-
séges mûködésének segítésére. 

Schirilla györgy: „El kell mond-
jam, hogy mióta szedem a 

CRAN-C kapszulát, egyszer sem 
fordult elô nálam felfázás a 

Duna-úszásaim során.” 

forgalmazza: pharmaforte Kft., 
info tel.: 0630/2100-155,

www.pharmaforte.hu

Láz- és fájdalom-
csillapításra: 

A Béres Házipatika felnôttek-
nek és gyermekeknek is kínál 
lázcsillapítót, mindkét variáns 
paracetamolt tartalmaz, eltérô 
mennyiségben.
•  Béres Febrilin 750 mg felnôttek-

nek: magas hatóanyagtartalma 
hosszan tartó lázcsillapító hatást 
eredményez.

orvosi rendelvény nélkül is kiadható gyógyszer.

A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, 
vagy kérdezze meg kezelôorvosát, gyógyszerészét!

A NYÁRi bôRSÉRüLÉSEKRE
Az Ashaninka® Macskakarom Gél 

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

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

sérülés) okozta bôrpírt és gyulladást.
•  Enyhíti a rovarcsípés által kiváltott bôrgyul-

ladást.
Gyógyszernek nem minôsülô

gyógyhatású készítmény
Ashaninka Pharma Kft.

(1) 319-2160
www.fi toshop.hu

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

a sejtújraképzôdés elôsegítésére, 
•  Csökkenti az I. fokú 

sérülés) okozta 
•  Enyhíti a 

ladást.
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A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, 
vagy kérdezze meg kezelôorvosát, gyógyszerészét!

A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, 
vagy kérdezze meg kezelôorvosát, gyógyszerészét!

A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, 
vagy kérdezze meg kezelôorvosát, gyógyszerészét!

Láz- és fájdalom-
csillapításra: 
A Béres Házipatika felnôtteknek és 
gyermekeknek is kínál lázcsillapí-
tót, mindkét variáns paracetamolt 
tartalmaz, eltérô mennyiségben.
•  Béres Febrilin 250 mg gyerme-

keknek: 4 éves kortól adható, 
adagolása egyszerû, kis mérete 
miatt a gyerekek könnyen le tud-
ják nyelni.

orvosi rendelvény nélkül is kiadható gyógyszer.

vizes fürdôruha – felfázás?

Sok munka (stressz)? 
Kiegyensúlyozatlan
táplálkozás?                                           
dohány, alkohol,
túl sok kávé?

A SAV-BÁZIS EGYENSÚLYTABLETTA egy olyan ásványi sókból 
álló étrend-kiegészítô, mely a sav-bázis egyensúlyt fenntartja. 
Ideális kiegészítô sokat dolgozóknak (stressz), dohányosok-
nak és mindenkinek, akik nem kiegyensúlyozottan táplálkoz-
nak, mértéken felül alkoholt és kávét fogyasztanak.

Forgalmazó: Sal-Bert Kft. 06-36-431-001
  

                          …mert partnerünk a természet!
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Ha végre itt A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, 
vagy kérdezze meg kezelôorvosát, gyógyszerészét!

a nyár…

Nyaralásaik tervezésénél ne feledkezzenek meg az utazások „mel-
lékhatásaként” fellépô hasmenés, illetve a környezetváltozás okoz-
ta székrekedésrôl, valamint a repülés által kiváltott bélproblémák-
ról, melyek elhárításához nélkülözhetetlen segítôtárs a Protexin.

VitaminKosár Kft.,  1117 Budapest, Nádorliget u. 7/C 
www.vitaminkosar.hu

 zapperklick™  
rovarcsípés
utáni eszköz 

Megszabadítja a rovarcsípés utáni 
viszketéstôl. 
Nem tartalmaz kémiai anyagokat, 
piezoelektromos elven mûködik.

Forgalmazó: VICIS Sanoral Kft.  
info@vicissanoral.com

A székrekedés népbetegség Magyarországon, minden 
ötödik ember küszködik ezzel a problémával. Különösen 
a nôket sújtja, az érintettek hetven százaléka a gyengébb 
nemhez tartozik. Idôsebb korban egyre többen szorulnak 
valamilyen segítségre.

Szorult helyzetben

Az elfogadható székelési rend tág határok 
között mozog, a napi háromszori alkalom 
ugyanúgy normálisnak tekinthetô, mint a 

heti háromszori. Beavatkozásra akkor van szük-
ség, ha ennél ritkábban jár sikerrel a próbálkozás, 
erôlködni kell, túl kemény a széklet, elégtelen a 
kiürítés érzése – és a felsorolt négy tünetbôl ket-
tô fennáll a megelôzô 12 hónapban legalább 12 
héten át. 

Az esetek többségében a székrekedés kiala-
kulásáért a rendszertelen, rostszegény táplálkozás, 
a nem elegendô folyadékfogyasztás, a kevés moz-
gás, a stressz, a székelési inger elfojtása felelôs. 
Ritkábban különbözô betegségek (például pajzs-
mirigy-mûködési zavarok, daganatok, idegrend-
szeri kórképek), terhesség, életmódbeli változás 

vagy idôskor hozható összefüggésbe a panasszal. 
Jelentkezhet bizonyos gyógyszerek (például egyes 
fájdalomcsillapítók, vérnyomáscsökkentôk, savkö-
tôk, allergiaellenes készítmények) mellékhatása-
ként. Az okok kivizsgálását bízzuk orvosra!

többfajta módszer létezik a székrekedés ke-
zelésére. segíthet az életmódváltás, a helyes táp-
lálkozás, azaz több zöldséget, gyümölcsöt és ke-
vesebb zsírt tartalmazó étrend, elegendô folyadék 
fogyasztása, a stressz csökkentése, a rendszeres 
testmozgás. A gyógyszeres kezeléshez, a hashaj-
tó megválasztásához érdemes a kezelôorvos vagy 
a gyógyszerész tanácsát kérni. Mást ajánlanak 
idôskorban, várandós kismamának (nem szedhet 
szennatartalmú készítményt), gyerekeknek vagy 
cukorbetegeknek.

Az alkalmazott hashajtók szempontjából elô-
nyös, ha a hatás fokozatosan alakul ki, a készít-
mény kíméletes és jól adagolható. A fenti elvek 
fi gyelembevételével a gyógyszertárakban vény nél-
kül kapható Guttalax® csepp mind az akut, mind 
a krónikus székrekedésben szenvedôknél elônyö-
sen alkalmazható. A hashajtók adása az életmód-
beli és diétás elvek alkalmazásával együtt a széklet 
lágyan tartásának biztosításával hatékony eszköze 
lehet a székrekedés kezelésének.

kolIMÁR ÉVA  n

Microlife bp W100 automata csuklós vérnyomásmérô
• vérnyomás- és pulzusmérés
• mérésfi gyelmeztetô és szívritmuszavar-érzékelô
• 200 adatos memória

Ajándék átvehetô: a termék vásárlásakor a kivágott képpel 
Webes vásárláskor „gyógyhír”  szlogennel

Microlife bp W100 automata csuklós vérnyomásmérô

hôSÉgRiAdÓ – Ellenôrizze vérnyomását!

AjÁNdÉK

 automata csuklós vérnyomásmérô automata csuklós vérnyomásmérô

AjÁNdÉK

     www.omker.hu               06-1-459-4500

MEgTARThATjuK
bôRüNK ELÉRT bARNASÁgÁT

A PANTHENOL JOJOBA  bôrápoló spray-ben lévô 
bôrápoló hab nedvességgel és tápláló anyagokkal
látja el a környezeti ártalmak – napégés, sós víz, 
száraz levegô stb. – által megviselt és
kiszáradt bôrt.

A „folyékony arany” néven ismert jojobaolajat 
évszázadok óta alkalmazzák a bôrápolásban 
közismert regeneratív tulajdonságai miatt. 

Chauvin ankerpharm magyarországi képviselete
1124 Budapest, Tamási Áron u. 38.
www.bauschandlomb.com

bôRüNK ELÉRT bARNASÁgÁT
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A bôrön, körmökön jelentkezô gombás elváltozásokat 
vagy nem ismerik föl az emberek, vagy szégyellik. Márpe-
dig egy ilyen fertôzés bárhol összeszedhetô, és rendsze-
rint orvosi kezelést igényel. 

A gombás fertôzésekkel kapcsolatban számtalan tévhit él. sokan azt tartják: 
az ápolatlanság, a higiénia hiánya miatt alakul ki. Megnyugtatásul álljon itt, 
hogy világszerte népbetegség, ami a lakosság csaknem húsz százalékát érin-

ti kisebb-nagyobb mértékben.

Nem csak rajtunk múlik
Bôrünkön állandóan találhatóak különféle gombák. Akkor jelentenek veszélyt, ha a 
bôrünk megsérül, vagy meggyengül az immunrendszerünk. Amikor a szervezetbe 
jutnak, és a bôrön, körmökön, esetleg az emésztôrendszerben tüneteket észlelünk, 
belgyógyászhoz vagy bôrgyógyászhoz kell fordulni. A szakemberek nem gyôzik 
hangsúlyozni, hogy a gombás fertôzés, legyen az bárhol, magától nem múlik el, és 
számos súlyos kór táptalaja lehet. A kezeletlen betegek között gyakran alakulnak ki 
egyéb fertôzések, például orbánc vagy allergiás folyamatok. 

Évszaktól függetlenül elôfordulhatnak gombás fertôzések. nyáron az uszodák, 
fürdôk, egész évben pedig a szoláriumok, edzôtermek, a közös öltözôk, fürdôhe-
lyiségek a veszélyforrások. Cipônkkel, papucsunkkal hazavihetjük, így nem csupán 
önmagunkat, hanem családtagjainkat is megfertôzhetjük. A meleg, nyirkos bôrön, 
sötét helyeken könnyen és gyorsan elszaporodnak a gombák, és elôszeretettel tá-

madják a körmöket, a bôrt. 
Heves viszketés, kifehére-
dett, nedves, hámló vagy 
berepedezett bôrfelület, 
illetve megvastagodó, sár-
gás, morzsálódó köröm jelzi a fertôzést. A zárt, rosszul szellôzô, mûanyag lábbeli 
nejlon zoknival, harisnyával olyan mikrokörnyezetet teremt, amely ideális e beteg-
ség kialakulásához. sok esetben a nem megfelelô manikûr, a nem steril eszközök, 
melyeket a pedikûrös használ, szintén gombásodáshoz vezethetnek. A szakorvosok 
szerint gyakran felülfertôzôdést követôen alakul ki a kór, erôs manikûr, durva pe-
dikûr után. ne engedjük a körömsarkok túlságos kivágását, mert védtelenné válik 
a körömágy. Idôseknek különösen ajánlatos vigyázni, hiszen esetükben hajlamosító 
tényezô lehet az érszûkület, a rossz végtagi keringés és a sokakat érintô cukorbaj.

Gyógyítható és megelôzhetô
A jó háziorvos egy rutinvizsgálat során is észreveszi páciense bôrén, körmén a gom-
bás elváltozást, és bôrgyógyászhoz irányítja. Ha mi magunk fedezzük föl a jelleg-
zetes tüneteket, kérjünk segítséget. A szakemberek szerint kiváló szerek kaphatók 
gombák ellen: külsôleg alkalmazható, illetve a szájon át szedhetô készítmények. 
körömgomba esetén a teljes gyógyulás minden esetben hosszú idôt vesz igénybe. 
lábkörmön kialakult körömgombánál ez akár hat hónap is lehet. A teljes gyógyulás 
érdekében érdemes a készítményeket a köröm teljes lenövéséig alkalmazni.

A szakemberek hangsúlyozzák, hogy a nagyon erôs hatású szájon át szedhetô 
gombaölô gyógyszereket csak meghatározott ideig, és szigorú orvos ellenôrzés mel-
lett szabad alkalmazni. A tablettás kezelések mellékhatásait és kockázatait minden 
esetben érdemes kezelôorvosunkkal megbeszélni, és az elôírt vérvételeken, máj- és 
vesefunkciós ellenôrzô vizsgálatokon rendszeresen részt venni. Minden esetben el 
kell mondani a kezelôorvosnak – a kölcsönhatások kivédése végett –, hogy milyen 
egyéb gyógyszereket szed a páciens. nem árt tudni a gombás fertôzéssel kezeltek-
nek, hogy a kúra sikere nem egy életre szól, könnyû az újrafertôzôdés. A kellemet-
lenségektôl, a bosszankodástól úgy tudjuk megkímélni magunkat és családtagjain-
kat, ha védekezünk a gombák ellen. Ez pedig a megfelelô higiénia, a rendszeres 
fertôtlenítés, az óvatosság és az egészséges életmód együttesen.

JAkAB IstVÁn n

Jó tudni a gombákról!

Megelôzés
•  Lehetôleg természetes anyagból készült lábbelit hord-

jon, nyáron, ha módja van rá, járjon mezítláb! 
• Ne viselje más papucsát!
• Ne használjon mással közös törülközôt!
• Uszodában, strandon, mezítláb egy lépést se tegyen!
• Törölje teljesen szárazra a lábujjak közeit is!
• Csak pamutzoknit viseljen!
• Cipôit szellôztesse, fertôtlenítse gombaellenes szerrel!

Tudta?
•  A bôrön élôsködô gombák a legmakacsabb fertôzé-

seket okozzák.
•  A bôr és körömgomba kezelése történhet vényköteles 

és vény nélküli készítményekkel egyaránt.
•  Ha a fertôzés a lábujjak között alakul ki, atlétalábról 

beszélünk, ha a talpon, azt mokaszinlábnak nevezik.
•  A gombák kedvelik a nedves, sötét környezetet, ott 

fejlôdnek a leggyorsabban.
•  A legújabb kutatások eredményeképpen létezik a 

körömgomba kezelésére olyan külsôleg használt ké-
szítmény, ami bejuttatja hatóanyagát a körömágyig.

ÉLvEzzE A KRÉMbE zÁRT oXigÉN CSodÁjÁT!
Az Aquadragon Kft. világújdonsága!

Keresse a gyógyszertárak-
ban a kaqun vízzel készült 
AQuA o2 termékcsaládot!

gyártó:
AQuAdRAgoN
Kozmetikai Kft.

Tel./fax: 242 22 25
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A gLAuKÓMA (zöLdhÁLYog)
A glaukóma (zöldhályog) egy látás-
károsodást okozó, igen gyakori 
szembetegség, melynek kialakulása 
legtöbbször a magas szemnyomással 
hozható összefüggésbe. A magas 
szemnyomás véglegesen és visszafor-
díthatatlanul károsítja a látóideget.  
A kialakuló betegség kezdetben a be-
teg számára nehezen felismerhetô, 
hiszen legtöbbször tünetmentes. A 
látóideg akár 40%-a is sérülhet, mire 
azt az ember saját maga észreveszi. 
Emiatt rendkívül fontos a korai felis-
merés, hiszen a magas szemnyomás 
kezelhetô. 
kezelés nélkül idôvel a glaukóma 
vaksághoz is vezethet.

jÁRjoN ÉvENTE RENdSzERESEN 
SzEMoRvoShoz:

• Ha elmúlt 45 éves
• Ha magas vérnyomása van
• Ha közellátó
• Ha magas a szemnyomása
•  Ha a glaukóma elôfordult már a 

családjában

A klinikai vizsgálatok eredményei 
alapján az esetek túlnyomó többsé-
gében az emelkedett szemnyomás 
csökkentése megakadályozza és/
vagy lassítja a betegség kialakulását. 
Ezért a kezelés célja egy egyéntôl 
függô, biztonságos szemnyomás 
elérése.

A glaukóma elsôdleges kezelé-
si módja a szemnyomáscsökkentô 
cseppek használata. Ritka esetben 
szükség lehet lézeres, illetve mûtéti 
eljárásra is.

Az idôbEN fELiSMERT TüNETEK KEzELhETôEK, A vÉgLEgES 
LÁTÁSRoMLÁS MEgfELELô KEzELÉSSEL ELKERüLhETô!

elôzzük meg!

Ameddig élesen látunk, természetesnek 
vesszük szemünk egészségét. Az évek 
múlásával azonban jelentôsen romolhat ez a 
fontos képességünk, emellett betegségek is gyengít-
hetik látásunkat. Elôzzük meg a bajt rendszeres sze-
mészeti szûrôvizsgálattal és nyomelemekben gazdag 
étrenddel! Jó tudni, hogy számos komolyabb szemészeti 
problémán lehet gyors és egyszerû mûtéttel segíteni.

szemünk érzékeli az elénk táruló látványt, amelyet az agyunk értelmez. A fény 
a domború szaruhártyán és a pupillán keresztül jut a szembe. Erôs fényben a 
pupilla összeszûkül, sötétben kitágul, méretét a szivárványhártya szabályozza. 

Mögötte helyezkedik el a szemlencse, amelynek épségén és rugalmasságán múlik 
az, hogy közelre és távolra egyaránt jól látunk, vagyis jól fókuszál a szem hátsó ré-
szében található ideghártyára (retinára). A retináról a látóideg továbbítja a jeleket az 
agyba, ahol összeáll a kép, és értelmet nyer.

Elhomályosodó lencsék 
Az egészséges szemlencse tiszta és átlátszó. sok hatvan év feletti embernél azonban 
elszürkül, homályossá válik, így egyre nehezebben jut elegendô fény a szembe. Ez 

Szemünk világa

a rendkívül gyakori elváltozás általában egymás után mindkét szemen kialakul.  
A betegség elôfordulhat fiataloknál, sôt létezik veleszületett formája is. 

A szürkehályog létrejöttének okait egyelôre még kutatja az orvostudomány, 
de azt már tudjuk, hogy pajzsmirigyproblémák, cukorbetegség, illetve a szemlen-
csét közvetlenül érintô sérülés vagy sugárkárosodás közrejátszik a kialakulásában. 
Egy manapság már rutinmûtétnek számító eljárással a látás helyreállítható. A be-
avatkozás során a szakorvos kiemeli az elhomályosodott szemlencsét, és helyére 
egy mûanyagból készült lencsét illeszt, amely egyúttal a fénytörési hibát is korri-
gálhatja. Az eljárás sikerét mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a beteg általában 
már a beavatkozás utáni napokban újra jól lát, és akár szemüveg nélkül képes 
olvasni, közlekedni.

Alattomos kór
A glaukóma (zöldhályog) alattomos betegség, jellegzetes tüneteket nem okoz, 
kezelés nélkül viszont vaksághoz vezethet. Mire a látásromlásra fény derül, már 
jelentôs mértékû és visszafordíthatatlan elváltozás diagnosztizálható a szemfené-
ken. Glaukóma esetében a szemnyomás megemelkedik, ez károsítja látóideget. 
A betegség azonban jól szûrhetô, ezért negyven év felett mindenkinek érdemes 
elmenni a szemészetre, ahol a szemnyomás mérésével és a szemfenék vizsgálatá-
val korai stádiumban felismerhetô az elváltozás. A zöldhályog nem gyógyítható, 
szemcseppekkel azonban jól kezelhetô, így a látás megôrizhetô.

A glaukómás roham viszont drámai tünetekkel, heves fej- és szemfájdalom-
mal jelentkezik. A szem kivörösödik, könnyezik, a látás elhomályosodik, szivárvá-
nyos karikák jelennek meg a fényforrások körül, a szemgolyó megkeményedik a 
hirtelen megnövekedô szemnyomástól. Ez az állapot azonnali sürgôsségi ellátást 
igényel!

Összefolyó betûk
Az idôskori látásromlás jellemzô oka az úgynevezett 
makula-degeneráció, amely mintegy 150 millió em-
bert érint világszerte. A betegség tünetei a 65 év fe-
letti európai lakosok több mint felénél kimutathatók. 
Az érintettek elôször arra panaszkodnak, hogy az 
egyenes vonalak görbének látszanak, a színek tom-
pábbnak hatnak, a betûk torzan összefolynak. A 
látómezô közepén egy homályos folt jelenik meg, 
amely egyre nagyobb területre terjed ki. A beteg 
végül elveszíti éleslátását, és csak a látómezô külsô 
peremén érzékel árnyakat, fényeket. 

Az idôskori makula-degeneráció okai csak rész-
ben ismertek, valószínûsíthetô, hogy a kor elôreha-
ladtával a szemfenéken található sárgafolt védelmi 
mechanizmusa meggyengül, apró hegek képzôdnek 
az éleslátásért felelôs területen. A már elveszített lá-
tást visszaadni nem lehet, a szemészeti kezelés célja 
lassítani vagy megállítani a látás további romlását. 

A sárgafolt épségének megtartásában fontosak 
a vitaminok, a nyomelemek és az ásványi anyagok. 
A jelenlegi kutatások szerint két karotinszármazék, 
a lutein és a zeaxantin fontos a betegség megelôzé-

Védekezzünk a szürkehályog kialakulásában 
szerepet játszó UV-sugárzás ellen! Nyáron 
mindenkinek ajánlott jó minôségû, UV-szûrôs 
napszemüveget hordani. Akik hosszú idôt tölte-
nek a szabadban, a napon, viseljenek speciális 
védôszemüveget, amely a teljes UV-tartományt 
képes a fénybôl kiszûrni.

Megelôzhetjük a bajt 

Évente menjünk szemészeti szûrôvizsgálatra! Sok szembetegség 
esetében ugyanis a kezelés eredményessége nagymértékben 
függ attól, hogy idejében, még tünetmentes állapotban sikerül-e 
diagnosztizálni az elváltozást. Panasz esetén azonnal forduljunk 
szakorvoshoz, különösen, ha a családban elôfordult már súlyo-
sabb szembetegség!

Fontos a szûrés

sében. A káposzta, áfonya, spenót, brokkoli, borsó, 
kelbimbó, valamint a sütôtök és a piros húsú paprika 
sokat tartalmaznak ezekbôl a vegyületekbôl. 

Szemüveg helyett mûtét
Ma már rutinmûtétnek számítanak a fénytörési hibák 
miatt rövidlátóknál, illetve távollátóknál végzett léze-
res korrekciók. A rövidlátók közelre kitûnôen látnak, 
míg a távolban elhelyezkedô tárgyak összemosód-
nak. Ezzel szemben a távollátók a közeli tárgyakat 
érzékelik homályosan. Akik nem szívesen viselnek 
szemüveget vagy kontaktlencsét, alapos kivizsgálás 
után alávethetik magukat a lézeres szemmûtétnek. 

A fájdalommentes beavatkozás lényegében a 
szaruhártya kóros görbületét változtatja meg, így 
korrigálja a fénytörési hibát. A mûtét összesen ne-
gyed-fél óráig tart, de a tényleges kezelés csak 1-2 
percet vesz igénybe. Gyakran mindkét szemen egy-
szerre is elvégezhetô a korrekció. Az operáció napján 
már kialakul egy viszonylag jónak mondható látás-
élesség, amely két-három hónap elteltével stabilizá-
lódik. 

MÁRton AnItA  n

Közös érdek
A Magyarországi Gyógyszergyártók országos szövetsége (MAGYosz) és az Innovatív Gyógy-

szergyártók Egyesülete (IGY) kommunikációs Etikai Bizottságának elnökévé dr. kónya Csa-
bát, a Béres Gyógyszergyár zrt. orvos-igazgatóját választották a 2008. évi tisztújítás során.  

napjainkban különösen aktuális kérdés a gyógyszerekkel kapcsolatos reklám- és ismertetô tevé-
kenység. Az etikus gyógyszer-kommunikáció biztosítja a gyógyszert rendelô, forgalmazó szakembe-
rek és a gyógyszerfelhasználók megfelelô tájékoztatását annak érdekében, hogy a gyógyszerekkel 
kapcsolatos szakmai és vásárlási döntéseiket kellô megalapozottsággal, a tények minél teljesebb 
körû ismeretében hozhassák meg.

Dr. kónya Csaba, az újonnan megválasztott elnök elmondta: „személyes hitvallásom, hogy az 
etikus gyógyszerpromóció a gyógyszeripar és fogyasztóink közös érdeke.”
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A kánikula természetes velejárója az izzadás, amit nem mindenki fogad 
örömmel. Különösen a hölgyeket zavarja a verejtékfoltos ruha, a kellemet-
len szagok.

A verejtékezés természetes és hasznos folyamat, amely elôsegíti, hogy a 
test állandó hômérsékletû (37 °Celsius körül) legyen. Ha a külsô hô-
ingadozások hatásait szervezetünk nem volna képes kiegyensúlyozni, 

súlyos, akár életveszélyes állapotba kerülnénk. Bôrünkben körülbelül kétmil-
lió verejtékmirigy található, különösen sok a fejbôrben, a testhajlatokban, a 
tenyéren és a talpon. kétféle verejtékmirigyünk van: az apokrin mirigyek a 
hónaljban, az emlô körül és a nemi szervek táján erôsen illatos váladékot ter-
melnek, a szôrtüszôkbe nyílnak. Mûködésük a hormonális állapottól függ, a 
pubertással kezdôdik, a változókor után csökken, akár teljesen meg is szûnik. 
A másik típusú (ekkrin) verejtékmirigy a kötôszöveti rétegbe ágyazott, apró, 
csöves szerkezetû gombolyaghoz hasonlítható, amelynek egyik kivezetô nyílá-
sa a bôr felszínén egy pórusban található, a másik pedig jóval alatta, a mélyebb 
rétegekben. A verejtékezés hôkiegyenlítô hatását oly módon fejti ki, hogy a 
testbôl folyadékot juttat a felszínre, amely párolgása révén hûti a bôrt, illetve 
a vér közvetítésével a belsô szerveket. A verejték kilencvenkilenc százalékban 
színtelen, szagtalan víz, amely sót, egyéb ásványi anyagokat és tejsavat tar-
talmaz.

Szakad rólunk a víz

A nyári meleg hatására jelentkezô intenzív folyadékvesztést folyamatosan 
pótolni kell, mert fennáll a test kiszáradásának a veszélye. Erre legalkalmasab-
bak a különféle ásványvizek, a lehûtött zöld tea, vagy gyógynövények fôzete. 
kerülendôk a cukrozott, szénsavas üdítôk, mert minél többet iszunk belôlük, 
annál szomjasabbak leszünk. A folyadékveszteség pótlására nem alkalmas a 
sör sem. Igaz, a hideg sör pár átmenetileg lehûti a szervezetet, ám a hôség 
miatti izzadás rövidesen visszatér, mégpedig az eredeti állapotnál sokkal in-
tenzívebben.

Az eredetileg szagtalan veríték különösen a viszonylag zárt környezetben 
lévô testtájakon (hajlatokban, cipôben) a körülötte lévô baktériumok hatására 
kellemetlen szagot áraszt. Az erre való hajlam egyénileg változó, továbbá függ 
az elfogyasztott tápláléktól, a kortól, a hormonális állapottól és nem utolsó-
sorban a személyi higiénétôl. Aki reggel, este fürdik, zuhanyozik, dezodoráló, 
izzadásgátló szereket használ, bizonyára nem lesz olyan erôs izzadságszaga, 
mint aki hetente egyszer keresi fel a fürdôszobát. Vannak persze kirívó, kóros 
esetek is, akiknél a fokozott izzadás nemcsak a kánikula napjaiban jelentke-
zik, hanem egész évben küszködnek vele. nekik mindenképpen ajánlott pana-
szukkal orvoshoz fordulni.

kóros, helyi izzadást (tenyéren, talpon, hónaljban) kiválthat a stressz, a 
szorongás, idôsebbeknél a klimax kísérô tünete is lehet (különösen a fej, a 
hónalj izzadása). A normálisnál erôsebb verejtékezést okozhatnak különbözô 
betegségek, mint az ízületi gyulladás, a köszvény, bizonyos anyagcserezavarok 
vagy az elhízás. Egyes ételek, például a hagyma, fokhagyma, illetve gyógy-
szerek hatására kellemetlen szagúvá válhat a verejték. Fokozott lábizzadást 
okozhat a mûanyag zokni, cipô, illetve a gombás, vírusos fertôzések. Ez utób-
biakkal érdemes orvoshoz fordulni. 

lóRÁntH IDA  n

Fûben, fában orvosság 
A verítékezés kellemet-
len tüneteit különbözô 
gyógynövények fôze-
teivel mérsékelhetjük. 
Erre legalkalmasabb 
a csalán, a diólevél, a 
tölgyfakéreg, a zsálya, 
a zsurlófû. Nemcsak 
külsôleg, fürdôként 
vagy ecsetelôként 
használhatjuk, hanem 
teaként is fogyaszthat-
juk. A népi gyógyászat 
a lábizzadást szódabi-
karbónás vagy ecetes áztató 
vízzel kúrálja. 

A rekedtség, torokfájás nem tipikusan nyári megbetegedés, de gyak-
ran elôfordul. Ilyenkor azt szoktuk mondani, hideget ittam, vagy 
sok fagylaltot ettem. pedig a torok-garat tájék lehûlése önmagában 

nem okoz megbetegedést, csak hozzájárul a betegség kialakulásához. A 
betegségeket általában vírusok és baktériumok okozzák. Egy csomó ártal-
matlan (apatogén) és egy sor betegséget okozó (patogén) élôlény él velünk, 
békés egyensúlyban. Ha a kórokozók számára kedvezô feltételek alakulnak 

ki, például a nyári melegben hirtelen vagy hosszabb ideig tartó hideg, akkor 
azok gyorsan elszaporodnak, és betegséget okoznak. Ugyancsak kedvez a 
baktériumok szaporodásának a fáradtság, az izgalom, a stressz. Az utazás és 
a nyaralás bizony sokszor fárasztó, és a nagy izgalom is megviseli az ellen-
álló-képességünket. 

A légkondicionáló berendezések is okozhatnak felsô légúti megbete-
gedést. A készülékek többsége nem friss levegôt fúj a meleg helyiségekbe, 
hanem a benti levegôt lehûti, és visszaengedi, azaz keringeti. A nem meg-
felelô tisztítás vagy mûködtetés miatt a légkondicionálókban felgyûlhetnek 
a betegséget okozó baktériumok. Hosszabb repülôút során sokaknak okoz-
hatnak kellemetlenséget a repülôgépek légkondicionálói.

Mi tehetünk a nyári torokfájás ellen? Igyekezzünk a szervezetünk testi 
és lelki egyensúlyát a szabadságunk ideje alatt is fenntartani. pihenjük ki 
magunkat! Étkezzünk rendszeresen és egészségesen! ne terheljük emész-
tôrendszerünket, szervezetünket feleslegesen! kerüljük a nagy lakomákat, 
ivászatokat! próbáljuk meg a szokásos napirendünket tartani, mind az alvás-
idôt, mind az étkezési szokásainkat tekintve. Ha mégis kialakul a torokfájás, 
torokkaparás kellemetlen érzete, szopogassunk patikában kapható torok-
fertôtlenítô gyógycukorkákat. Ezek megakadályozzák a baktériumok szapo-
rodását, csökkentik a gyulladást és a fájdalmat. A száj- és toroköblögetôk is 
hatásosak a súlyosabb megbetegedések kialakulása ellen. 

DR. sÁntA zsUzsAnnA
szakgyógyszerész

Nyári torokfájás
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homeopátiaGyóGyhír  

rENDELJEN ÖN IS A GyóGyhír KÖNyVESBOLTBóL!Gyógyhír
Kürti Katalin – Molnár
Mariann – Zelcsényi Judit
Gyógyítás a családban
homeopátiával 800 Ft
 

Herbert Pfeiffer
Gyermekkori mozgászavarok
kezelése homeopátiával 1200 Ft
 

Peter Webb
homeopátia szülésznôknek
és terhes nôknek 800 Ft
 

Herbert Pfeiffer
Gyermekkori betegségek
homeopátiás kezelése 800 Ft
 

Douglas M. Borland
Gyermekalkatok
a homeopátiában             800 Ft
 

Dr. Farokh J. Master
Újszülöttek és kisbabák
homeopátiás kezelése             500 Ft
 

Dr. Zelcsényi Judit
Szénanátha gyógyítása
homeopátiával                 500 Ft
 

Dr. Hegyi Gabriella
Természetes gyógymódok 
– komplementer medicina 4300 Ft
 

Frans Vermeulen
Gyermektípusok
a homeopátiában             4000 Ft
 

Jan Scholten
homeopátia és
az ásványok                 3800 Ft

Név: …………...................................

Postázási cím (ahová a könyvet kéri): 
………….........................................
......................................................
Telefonszám: 
......................................................

Dátum: ..............   Aláírás: ......................
Megrendelését az alábbi 

módokon juttathatja el hozzánk:
• postán: press Gt kft., 1139 Budapest, Üteg u. 49. 

• telefonon: 06-1-452-0277 
• Faxon: 06-1-452-0270

A könyveket megrendelheti interne ten is,
 a www.gyogyhir.hu címen!

Megrendelôszelvény

A könyv ára a szállítási költséget nem tartalmazza! Szállítás: postai utánvéttel. 
Dr. Farokh J. Master
Az anya lelkiállapotának 
hatása születendô
gyermekére                 800 Ft
 

Dr. Jónás Eszter
Daganatos betegségek 
kezelésének homeopátiás 
lehetôségei          2995 ft  2695 Ft   

A hóNAP
KÖNyVE

VISZONTELADó GyóGySZErTÁrAK ÉrDEKLÔDÉSÉT IS VÁrJUK
TOVÁBBI INFOrMÁCIó: LESTÁL ANNA, TEL.: 239-0347

KÖNyVE

10%
KEDVEZMÉNy

Ha Ön 2008 júliusában
megrendeli dr. Jónás Eszter:

Daganatos betegségek 
kezelésének homeopátiás 
lehetôségei címû könyvét,

a Gyógyhír könyvesbolt 
10%-kal olcsóbban adja 

Önnek!

A megadott négyzetbe írja be a megrendelni 
kívánt darabszámot!

INTErNETES hONLAPUNKON TÖBB SZÁZ EGÉSZSÉGÜGyI KÖNyVBÔL rENDELhET: www.gyogyhir.hu

A középkorú férfi ak többsége elôbb-utóbb megtapasztalja a 
prosztatával kapcsolatos problémákat. Jellemzô tünetei a vizelési 
nehézségek, a bizonytalan gáttájéki fájdalom. Érdemes urológus, 
andrológus szakorvoshoz fordulni a panaszokkal.

Természetes segítség

A prosztata, más néven dülmirigy számos változáson 
megy át a férfi  élete során. születéskor borsónyi mé-
retû, a serdülés során kezd növekedni, és nagyjából 

húszéves korra éri el 15-20 grammos tömegét. A prosztata 
mirigyei tejszerû folyadékot termelnek. szexuális aktus során 
az izmok összehúzódása ezt a húgycsôbe juttatja, ahol a sper-
miumokkal és egyéb váladékokkal keveredve létrejön az on-
dófolyadék. negyven-ötven éves kor körül a legtöbb férfi nél 
a dülmirigy ismét növekedésnek indul, kialakul a jóindulatú 
prosztatamegnagyobbodás. Ez összefügg az idôsödô szerve-
zetben zajló hormonális változásokkal, a csökkenô tesztoszte-
ron- (nemi hormon) szint kihat a férfi  testi-lelki egészségére.  

A jóindulatú prosztatamegnagyobbodás kezdetben tü-
netmentes, idôvel azonban panaszokat okozhat. Mivel ez a 
gesztenye alakú szerv a húgyhólyag és a végbél között he-
lyezkedik el, körülöleli a húgycsövet, ezért érthetô, hogy a 

prosztata elváltozásai többnyire vizelési nehézségeket okoz-
nak. Jellemzô tünetek a nehézvizelés, fôleg a hajnali és reggeli 
órákban akadozva induló vizelés, vékony vizeletsugár, csök-
kent vizeletintenzitás, sürgetô inger, gyakori vizelés, az éjsza-
kai nyugalmat megzavaró, többszöri vizelés, vizeletrekedés, 
esetleg vérvizelés. 

Az alsó húgyúti panaszok kezelésében jól alkalmazha-
tók a természetes hatóanyagok, mint a tökmag-, a csalán-
gyökér-, fûpollen-, rozspollenkivonat, illetve a növényi és 
ásványi anyagokat tartalmazó homeopátiás terápia. A szelíd 
gyógymód csökkenti a prosztata nagyságát, enyhíti a vizelés 
közben jelentkezô kellemetlenségeket, a gát- és prosztata-
fájdalmakat. segíthet a prosztatagyulladás kezelésében, és 
azzal, hogy javítja a mikrokeringést, jótékonyan hat a me-
revedési zavarra is.

k. É. n
H I R D E T É S
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E havi skandináv rejtvényünk fôsoraiból arra a kérdésre kapha-
tunk választ, hogy mitôl olyan hatékony a novorozal sampon a 
korpásodás megszüntetésében?
Júliusi rejtvényünk megfejtôi között a Valeant pharma kft. ér-
tékes ajándékcsomagját sorsoljuk ki. kérjük, a megfejtéseket 
2008. július 25-ig küldjék el szerkesztôségünkbe nyílt postai 
levelezôlapon vagy e-mailben. (kérjük, e-mailjükben is tüntes-
sék fel postai címüket!)
Cím: 1139 budapest, üteg u. 49., 
e-mail: rejtveny@gyogyhir.hu

rejtvény!GyóGyhír  

A Novorozal sampon 2% ketoconazol 
hatóanyagával közvetlenül a korpáso-
dás okát kezeli:
•  meggátolja a P.Ovale gomba túlzott elszaporo-

dását a fejbôrön,
•  helyreállítja a fejbôr természetes sejtmegújulási 

ciklusát,
• megszünteti a hámlást és a kellemetlen fejbôr-
viszketést.

Gyógyhír május Gyógyhír magazin    23

gYoRS, LÁTvÁNYoS oRvoS- 
KozMEToLÓgiAi ELjÁRÁSoK!

•  SEpRÛvÉNA – viLÁgújdoNSÁg, MiKRohuLLÁMoS, vérzés, 
kötözés, mellékhatás nélküli, akár egy kezeléssel is látványos, tar-
tós eredmény, költségkímélô megoldás.

•  RoSACEA – ACNE – új, MiKRohuLLÁMoS + ipL KEzELÉS 
mellékhatás (szteroid) nélküli komplex terápia, külsô-belsô okok 
feltárásával, gyors, látványos javulás! 

•  vÉgLEgES SzôRTELENÍTÉS – NYÁRoN iS, bÁRMiLYEN SzÍ-
NÛ bôR ESETÉN fÁjdALoMMENTESEN, MAXiMÁLiS hATÉ-
KoNYSÁggAL!

•  A RÁNCoK elleni harc hatékony eszköze a hidEg LÉzERES  
hYALuRoNSAvAS bôRfELTöLTÉS mellékhatás, fájdalom nélkül! 

•  pigMENTfoLT – MÁjfoLT – A foltokba irányított fém bontja a 
festékmolekulákat, a folt elhalványodik, majd megszûnik.

Kupon
4000 forint értékben 
kezelôbérlet esetén

Nyári akciós kezelések
dr. perjésiné Nagy ildikó

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

Egyedi összetételének köszönhetôen 
•  nem szárítja a hajat és a fejbôrt,
•  fokozza a haj fényességét, és megkönnyíti annak 

fésülhetôségét.

Kedvezô áron kapható a patikákban.
Információ: Valeant Pharma Mo. Kft. 
102� Budapest, Csatárka u. �2–��. 
Tel.: (1) 3��-��00

GyóGyhír  egészséges szépség

Nyáron napvilágra kerülnek a nôi lábat elcsúfító visszerek, 
seprûvénák. A szeszélyesen kanyargó, kisebb-nagyobb lilás 
értágulat nem csupán szépséghiba, az alsó végtag keringési 
zavarának elsô jele lehet. 

A visszeresség gyakori panasz, a húszévesek húsz 
százalékát, a hatvanévesek nyolcvan százalékát 
érinti. nôknél lényegesen gyakrabban fordul 

elô, mint a férfiaknál. tipikus tünet az elnehezült láb 
és az estére bedagadó, ödémásodó boka. Mindez arra 
utal, hogy a szövetekbôl az elhasznált vért összegyûjtô 
kiserek és vénák mûködése nem tökéletes. A károso-
dott érszakasz kitágul, és láthatóvá válik. A vastagabb 
visszerek kidudorodnak, a hajszálerekben pangó vér 
bordós, lilás rajzolatként jelenik meg a combon, a láb-
száron, az arcon.

kialakulásukban szerepet játszanak genetikai té-
nyezôk, kötôszöveti gyengeség, a hormonális állapot 
– nem véletlen, hogy kismamáknál, fogamzásgátló tab-
lettát szedô nôknél gyakoribb –, az állómunka, de az 
ülô életmód is hajlamosít a visszerességre. 

– Érdemes jobban figyelni a táplálkozásunkra is 
– mondja bôrgyógyász szakértônk –, mert a túl sok fe-
hérje, a szervezet elsavasodásához hozzájáruló ételek, 

a túlzásba vitt napozás ugyancsak hozzájárul a seprû-
vénák megjelenéséhez. 

Mivel ezek funkciójukban károsodott erek, megfele-
lô módszerrel eltávolíthatók. A nagyobb átmérôjû vénák 
kezelését bízzuk érsebészre, míg a bôrfelszínhez közel el-
helyezkedô, kis átmérôjû ereket lézerrel, illetve egy újabb, 
mikrohullámos módszerrel hatékonyan lehet eltüntetni a 
test bármely pontján. 

Bár a látható elváltozások nagyon jó kozmetikai ered-
ménnyel kezelhetôk, ettôl még a keringési probléma nem 
szûnik meg. A komplex terápia része az erek védelmét 
szolgáló életmód betartása. Ennek része a fokozott fényvé-
delem, a rendszeres mozgás, amely segíti a vénák hatéko-
nyabb mûködését, a bogyós gyümölcsökben, a feketeribiz-
liben, szederben bôségesen található bioflavonok, valamint 
a k-vitamint tartalmazó élelmiszerek, a káposztafélék rend-
szeres fogyasztása. A gyógynövények közül a vadgesztenye 
vagy a ligetszépeolaj ugyancsak érvédô hatású.

kolIMÁR ÉVA n

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

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

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

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

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

Az elért eredmény végleges, a látás nem romlik 
vissza. 

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

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

S z P o N z o R Á l T  c I k k

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

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

Ha az típus Várható
Ön dioptriája  látásélesség (*)

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

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

       

– orvosi garanciával

Nézzen be, hogy lásson!

Sasszem-lézerkezelés  

gyh 8-7


