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októberGyóGyhír  
Októbert 5-én ismét rózsaszín fényben fog ragyogni 
Budapesten a Lánchíd, amely ezen a napon az Egész-
ség Hídja lesz. Az összefogás jelképe, amelynek célja, 
hogy felhívja a figyelmet a mellrák elleni küzdelem 
fontosságára. Bár ezt a daganatfajtát a nôk speciális 
betegségeként szokták emlegetni, nem árt tudni, hogy 
a férfiakat is érintheti, az ô emlôjükben is kialakulhat 
rosszindulatú elváltozás. Igaz, lényegesen ritkábban, 

mint nôk esetében.
Az Egészség Hídja Összefogás október 5-én hetedik alkalommal 

rendezi meg a Lánchídi sétát és a Rózsaszín Egészségnapot. Dél-
elôtt 10 órától a Lánchíd pesti hídfôjénél, a Roosevelt téren és a kör-
nyezô utcákban egész napos egészségügyi és szórakoztató progra-
mokkal várják a családokat, az érdeklôdôket. Este, a Lánchídi séta 
után a Zagar együttes koncertje zárja az Egészségnapot.
Ugye találkozunk?
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Ha több „üzemanyagot”, ételt, italt adunk a szervezetünk-
nek, mint amennyit felhasznál, a fölösleget zsírpárnák for-
májában elraktározza. Az energiaegyensúly megteremtése 
nem boszorkányság, csökkenteni kell az elfogyasztott táp-
lálék kalóriaértékét, egyben növelni kell az energiafelhasz-
nálást több mozgással, tempós sétával, sporttal. De nagyon 
nehéz határt szabni a vágyainknak, hiszen enni jó.

Mitôl hízunk?

Tudjuk, a túlsúllyal való megküzdés akkor tartós, ha életmódváltozással jár. 
Ennek négy pillére: az egészséges étrend, a mozgás, az esetleges gyógyszeres 
támogatás és a lelki segítség. Sokszor a siker kulcsa abban rejlik, hogy meg-

értjük, mi késztet mértéktelen habzsolásra.

Vigasztaló falatok
Gondolkodott már azon, hogy miért eszik, ha nem éhes? Valamiért szeretné meg-
jutalmazni önmagát, vagy felidegesítették, és egy kis megnyugvásra vágyik? Esetleg 

unatkozik? Nem is olyan egyszerû kideríteni, mi áll a falánkság hátterében.
– Az evéshez és a testünkhöz való viszony születésünktôl fogva kapcsolatok fé-

nyében és árnyékában alakul. Magunkhoz és másokhoz való viszonyunk tükrözôdik 
benne – magyarázza Sáfrán Zsófia klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta. –  
A túlzott evés és a túlsúly hátterében olyan lelki okok is vannak, amelyek szervesen 
illeszkednek az egész személyiségünk szerkezetébe. A túlsúlyt kialakító és fenntartó 
lelki okok gyakran a személyiségfejlôdésünk korábbi idôszakában alakultak ki. Éle-
tünk szerves részévé váltak, legtöbbször észre sem vesszük ezeket, mert annyira 
természetesen hozzánk tartoznak. Más esetekben a túlevés és a túlzott testméretek 

elôzzük meg!GyóGyhír  

hátterében lévô, számunkra látható okokon, például az akaraterô hiányán nem tu-
dunk változtatni, mert ez csak a jéghegy csúcsa. A probléma hátterében olyan lelki, 
érzelmi és kapcsolati konfliktusok állnak, amelyek feltárásához, megértéséhez pszi-
choterápiában jártas szakember segítsége szükséges.

A túlzott evés a kellemetlen érzésektôl való megszabadulásban, ezek tompítá-
sában játszik szerepet. Példaként említhetjük a haragot. Mérgesek vagyunk valaki-
re, mert agresszív volt velünk, vagy éppen érzékeny, fájó sebeinket találta el. Nem 
fejezzük ki a haragunkat, mert úgy gondoljuk, hogy az kártékony, tartunk attól, 
hogy túl erôs a dühünk, vagy féltjük a kapcsolatunkat. Számtalan ok miatt inkább 
eszünk, és az étel elemésztésével, az ennivaló elnyelésével, megsemmisítésével ki-
fejezünk valamit a minket háborító haragból. Másrészt a düh nagyobb része saját 
magunk felé irányul. Önmagunknak okozunk kínzó teltségérzést, a túlevés miatt 
lelkiismeret-furdalást, szégyent és végsô soron egyre gyarapodó zsírpárnákat. Az 
evéssel csökkenthetjük a szorongásunkat, szomorúságunkat, elhagyatottsági érzé-
sünket és reménytelenségünket.

Kipárnázott szorongás
Lehet, hogy a termetes test mögött az élet nehézségeitôl, problémáitól rettegô kis-
gyerek rejtôzik? Külsô okokra hivatkozva elbújhat a konfliktusok elôl?

– A túlsúlyos test sok nehézséget okoz, de védelmet is nyújt, hiszen miatta 
elkerülhetjük azokat az élethelyzeteket, amiktôl félünk – állítja a pszichológus. – Pél-
dául nem kell leválnunk az eredeti családunkról, nem kell a felnôttséggel együtt 
szembenéznünk a párkapcsolatokból fakadó bizonytalanságokkal. A túlsúly miatt 
nem kell szépségben versenyre kelnünk másokkal, nem kell tartanunk a visszauta-
sítástól, elhagyástól. Nem kell megfelelnünk mások elvárásainak. A túlsúly révén el-
kerülhetjük, hogy mások szexuális zaklatásainak tárgyává váljunk. Átélhetjük, hogy 
mivel a túlsúly miatt sok konfliktussal fenyegetô helyzetet eleve kizárunk, így saját 
befolyásunk alatt tartjuk életünk eseményeit.

Gyógyító önismeret
A túlsúlyos stratégiák rendszerint nem tudatos színlelés eredményeképpen alakul-
nak ki. A valódi okok gyakran önmagunk elôtt is rejtve maradnak. Ezek feltárásában 
segíthet a pszichológus, hiszen a sikeres fogyáshoz vezetô út elsô lépése lehet, ha 
megértjük: miért eszünk többet, mint amennyire szükségünk van.

– Életünket tekinthetjük önismereti folyamatnak, ha érdeklôdéssel fordulunk a 
magunk és mások érzései, gondolatai, reakciói felé. Ha segítségre van szükségünk 
érzelmi és kapcsolati konfliktusaink megértéséhez és megváltoztatásához, a meg-
oldásokat kereshetjük egyéni pszichoterápiában, egy szakemberrel kettesben. Más 
esetben hasznosabb a csoportterápia, ahol hasonló problémákkal küzdô emberek-
kel együtt, egymás nehézségeit megértve, a többiektôl együttérzést, támogatást 
kapva változtatunk a konfliktusos helyzetekhez való viszonyunkon. Például a Mo-

Miért érdemes fogyni?

Az elhízás számos civilizációs megbetegedéssel hozha-
tó kapcsolatba. Növeli a magas vérnyomás, a cukorbe-
tegség (diabétesz), a szív- és agyi érrendszeri katasztró-
fák, bizonyos daganatos betegségek, valamint az ízületi 
elváltozások kialakulásának kockázatát. Ez fordítva is 
igaz: a vérnyomás normalizálásában, a diabétesz, az 
érrendszeri és ízületi elváltozások terápiájában fontos 
szerepet kap az optimális testtömeg elérése. 
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Cardio-CT – a szívinfarktus korai diagnosztikával megelôzhetô
Magyarországon minden harmadik ember szívbetegség következtében hal 
meg. A korai, fi atalkorban bekövetkezô halálozás közel háromszorosa az eu-
rópai uniós átlagnak. Az egészségtudatos életmód és a rendszeres szûrések 
mellett a korszerû diagnosztika jelenti a legfontosabb tényezôt a gyógyulás-
hoz vezetô kezelések megválasztásakor.
Hogyan mûködik a Cardio-CT vizsgálat?
– A vizsgálat során a CT-berendezés a szívet minden irányból „letapogatja”, és milli-
métereknél is keskenyebb szeletekben készít keresztmetszeti képeket.  Az így elkészült 
sorozatból a készülék képes 3D-ben, vagy akár mozgás közben, 4D-ben is megjeleníteni 
a szívet és a koszorúereket. A Pozitron-Diagnosztika Központban mûködô 2x64 szele-
tes berendezés a jelenleg elérhetô legkorszerûbb Cardio-CT a világon. A gép zajtalan, 
nem okoz bezártságérzést, és a szív bármiféle terhelése nélkül, nyugalmi állapotban is 
kimutatja az esetleges rendellenességeket.  
Kinek javasolt a Cardio-CT vizsgálat?
– A vizsgálat nemcsak az egészségtudatos személyeknek ajánlott, hanem olyan embe-
reknek is, akiknek panaszaik vannak, és a kardiológiai vizsgálatok (pl. terheléses EKG) 

nem mutatják ki egyértelmûen azok eredetét. Továbbá magas szív- és érrendszeri ri-
zikóval rendelkezô betegeknél, bizonytalan panaszok fennállása esetén vagy akkor, ha 
coronária-fejlôdési rendellenesség gyanúja áll fenn.
Mik az elônyei a szív-CT eljárásnak?
– Az elmúlt évek adatai azt mutatják, hogy a katéterezések az esetek 60-70%-ában csu-
pán diagnosztikai célból történtek. Mindössze 30-40%-ban kerül sor tényleges terápiás 
beavatkozásra. A katéterezés hazánkban jelenleg kórházi bennfekvést és felügyeletet 
igényel, és nem elhanyagolható kockázattal is járhat. A Cardio-CT vizsgálat a páciens 
számára semmilyen kellemetlenséget nem jelent, és közel 100%-os biztonsággal képes 
kizárni a koszorúér-szûkületeket akár már olyan korai fázisban is, amikor még semmi-
lyen panasz nem jelentkezik.
Hogyan lehet jelentkezni a Cardio-CT vizsgálatra?
– A vizsgálatot bárki igénybe veheti, az ára 160 ezer forint. A vizsgálat önköltséges, hi-
szen az egészségbiztosító egyelôre nem támogatja. A központban a vizsgálatot kardio-
lógus orvos javaslatára végezzük, de ha valaki anélkül érkezik, akkor a központunkban 
dolgozó kardiológus szakorvosok a Cardio-CT vizsgálat elôtt természetesen konzultál-
nak a pácienssel. 

Pozitron-Diagnosztika Központ

1117 Budapest, Hunyadi János út 9.

Info-vonal: (1) 505-8888

e-mail: info@pet.hu, www.pet.hu

reno által kidolgozott pszichodráma olyan csoport-pszichoterápiás eljárás, amely a 
belsô lelki tartalmak, élmények eljátszásán keresztül megjeleníti és segít megérteni, 
átdolgozni a konfl iktusokat. Ebben a közös önismereti játékban a fôszereplô evés-
hez és a testéhez való viszonya, az ezt meghatározó emberekkel való kapcsolata 
jeleníthetô meg. A pszichodráma-technikák lehetôvé teszik, hogy a játékos belsô 
világa, rejtett vagy kifejezhetetlen érzései külsôleg láthatóakká, átélhetôekké vál-
janak, így átsegítik a fôszereplôt az elakadásain. A játékot követô beszélgetésben 
a csoport tagjai megosztják egymással, hogy milyen élményeik kerültek felszínre, 
és a kapott szerepben mit éltek át. Csoportokban a sorsközösség alapján kialakuló 
bizalom önmaguk teljesebb elfogadásához vezethet. Ezzel párhuzamosan mások já-
tékát nézve vagy abban játszva a túlsúlyban szenvedôk felfedezhetik saját konfl iktu-
saikat, elrejtett érzéseiket, elhárítási módjaikat. A csoport tükörszerû visszajelzésével 
a szociális tanulást segíti, sôt az újfajta szerepek vagy kapcsolati minták a csoport 
védett közegében kipróbálhatóak, gyakorolhatóak.
További információ: safranzsofi a@indamail.hu

KOLIMÁR ÉVA n

Miért nehéz fogyni?

Egy-két finom falattal, egy pohárka itallal annyi 
többletkalóriát adunk a szerveze-

tünknek, amit csak intenzív munká-
val lehet ledolgozni. Jó tudni, hogy 
a zsírpárnák elégetésének üteme 

függ a testtömegtôl.

elôzzük meg!GyóGyhír  
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Hatásos védelem 
felsôlégúti betegségek ellen
Egy új módszer segítségével hatékonyabban védhetjük családunk egészsé-
gét számos felsôlégúti betegség, mint pl. nátha, torokgyulladás, influenza 
ellen, vagy ha már kialakult a betegség, gyorsíthatjuk a gyógyulást.
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A közelmúlt átütô orvosi felfedezése az LGG 
(Lactobacilus GG) nevû jótékony bacilus, 
amely új fejezetet nyitott a felsôlégúti beteg-

ségek elleni védekezésben. Olyan lehetôség került a 
kezünkbe, mellyel jelentôsen csökkenthetjük az esé-
lyét annak, hogy elkapjuk például a náthát, influenzát, 
torokgyulladást. 

A jótékony bacilusok megismerése az 1900-as 
évek elején kezdôdött, amikor egy Mecsnyikov nevû 
orosz tudós megfigyelte, hogy a kaukázusi emberek 
hosszabb és egészségesebb életet élnek. Ezt azzal ma-
gyarázta, hogy arrafelé sok Lactobacillus tartalmú er-
jesztett tejterméket (pl. savanyított juhtejet) fogyaszta-
nak, mely csökkenti a kórokozó baktériumok számát. 
Mecsnyikov az immunitás megismeréséért végzett 
vizsgálataiért 1908-ban Nobel-díjat kapott. Évtizedek-
kel késôbb, hosszú kutatómunka eredményeképpen 
két amerikai tudósnak sikerült azonosítania a Lactoba-
cillusok egy különösen jótékony fajtáját, az LGG-t. Er-
rôl a jótékony bacilusról felfedezése óta több száz kli-
nikai vizsgálaton alapuló tudományos cikk jelent meg. 
Az egyik vizsgálat szerint azok az óvodások, akik rend-
szeresen kapták az LGG-t, ritkábban betegedtek meg, 
így kevesebbet hiányoztak az óvodából, mint az LGG-t 
nem szedô társaik. Ha mégis megfertôzôdtek, akkor 
enyhébb volt a betegség lefolyása, valamint gyorsab-

ban gyógyultak meg. Esetükben kisebb eséllyel alakul-
tak ki szövôdmények (mint pl. középfül-, homlok- és 
arcüreg-gyulladás), és kevesebbszer volt szükségük 
antibiotikus kezelésre. Az LGG rendkívül hatékonynak 
bizonyult felnôtteknél is. Egy svájci vizsgálatban, sze-
dése csökkentette a betegek orrüregében a kórokozó 
baktériumok elôfordulását. Az eredmények annyira 
meggyôzôek, hogy mára az LGG számos országban 
az egészségmegôrzés aktív részévé vált. Magyaror-
szágon is több tízezer felnôtt és gyermek szedte már, 
és sokan ennek tulajdonítják, hogy azóta lényegesen 
ritkábban vagy egyáltalán nem kaptak el felsôlégúti 
fertôzést. 

Kevesen tudják, hogy az egészséges szervezetben 
is sokféle kórokozó található, azonban az immunrend-
szer állandó felügyelet alatt tartja ôket – magyarázza 
szakértônk, dr. Zsilinszky Zsuzsanna fül-orr-gégész fô-
orvos. – Betegség csak akkor alakul ki, amikor annyira 
elszaporodnak, hogy az immunrendszer már képtelen 
megvédeni tôlük a szervezetet. 

Az LGG háromszoros hatásmechanizmussal segíti 
a szervezet védekezését, és harcol a kórokozók elsza-
porodása ellen: 1. fokozza azon antitestek termelôdé-
sét, melyeket immunrendszerünk állít elô a betegsé-
geket okozó vírusok és baktériumok elpusztítására, 2. 
fogyasztja a táplálékot a kórokozók elôl, így azoknak 

NEM ELÉG MEGSZEREZNI! 

A KOCKÁZATOKRÓL ÉS MELLÉKHATÁSOKRÓL OLVASSA EL A BETEGTÁJÉKOZTATÓT, 
VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELÔORVOSÁT, GYÓGYSZERÉSZÉT!

Egészséges immunrendszerû embereknél a fertôzések ritkábbak, és gyor-
san lezajlanak. Ezt az ideális állapotot nyár végére érjük el, és jó lenne meg-
tartani! De jön a nyirkos ôsz, a fagyos tél, és egyre többször köhögünk, fáj 
a torkunk, eldugul az orrunk. Jelzik, hogy védekezô rendszerünk gyengül. 

Az Ashaninka® Macskakarom filteres tea
hatékonyan segíti Önt
immunrendszerének karbantartásában.
ASHANINKA Pharma Kft. 
1112 Budapest, Fehér ló u. 10. www.fitoshop.hu

nem jut elég, és egy részük elpusztul, 3. akadályozza 
a betegséget okozó baktériumok megtelepedését a 
test bizonyos részein, így azok hamarabb kiürülnek a 
szervezetbôl. E hatások eredményeként a kórokozók 
kevésbé tudnak a szervezetben elszaporodni és be-
tegségeket okozni. 

Régóta köztudott, hogy a vitaminok és ásványi 
anyagok szükségesek a szervezet egészséges mû-
ködéséhez. Az LGG velük kombinálva még hatáso-
sabban küzdhet a betegségek ellen. Már kapható a 
patikákban egy Multi-tabs Immuno nevû készítmény, 
amely vitaminok és ásványi anyagok mellett nagy 
mennyiségû LGG-t is tartalmaz.

ép testGyóGyhír  

Szeretünk enni, inni. Ritkán számolgatjuk a 
kalóriákat, és nehéz visszautasítani az alko-
holt. Májunk és epénk viszont nem mindig 
bírja a túlzott megpróbáltatásokat. Mi tör-
ténik az emésztés során szervezetünk vegy-
konyhájában, amelynek karmestere a máj?

Vegykonyha
a testben

Legnagyobb mirigyes szervünk, a máj nagyjából 1,4 kg tömegû. A jobb borda-
ív alatt helyezkedik el. A szervezet fô anyagraktározó és átalakító szerve. Élet-
fontosságú szerepet játszik a táplálék feldolgozásában, a vér alkotóelemeinek 

termelésében, a szervezet méregtelenítésében. Ez az emésztômirigy az anyagcsere fô 
színtere, itt zajlik a zsír-, fehérje és szénhidrátszintézis. Szerepe van a zsírban oldódó 
vitaminok elôállításában, raktározásában. Naponta körülbelül egy liter epét termel, 
amely a táplálékban található zsírok lebontásához szükséges. A máj alsó felszínén ta-
lálható az epehólyag, ahol az epe tárolódik. 
    
Vigyázzunk jobban!
A máj tartalékol, raktároz. Emiatt sokáig rejtve maradnak mûködési zavarai. Ha a 
máj megbetegszik, a probléma a test egészének mûködésére kihat. Levertség, ét-
vágytalanság, puffadás, émelygés, a jobb bordaív alatti fájdalom, hányinger utalhat a 
háttérben meghúzódó májbetegségre. A gyakorlott orvos tapintással megállapíthatja 
a májbetegség gyanúját, a diagnózist segítik a vérbôl elvégzett májfunkciós vizsgála-
tok. A kóros enzimértékekre gyakran éves szûrôvizsgálat, vérvétel során derül fény.  
A mûködészavar legárulkodóbb jele a sárgaság. Elôször a szemfehérjén ütközik ki, ké-
sôbb a bôrön is láthatóvá válik a jellegzetes elszínezôdés. Ilyen esetben haladéktalanul 
forduljunk orvoshoz!
A vírusok, vegyszerek, kábítószerek, egyes gyógyszerek, a túlzott alkoholfogyasztás 
a májsejtek pusztulásához vezetnek. A vírusok okozta májgyulladás következménye-
képpen az egészséges sejtek helyét hegszövet foglalja el, korlátozva a normális máj-
mûködést. A heveny májgyulladás kezdeti tünetei hasonlítanak az influenzához, a 
gyomorrontáshoz, de kísérheti láz, ízületi fájdalom, bôrkiütés is. Jellegzetes panasz, 
hogy a beteg megundorodik valamelyik kedvelt ételétôl. 

Mindennapi mérgek
Nem kíméljük a májunkat. A mértéktelen alkoholizálás, a rossz minôségû szeszes ita-
lok fogyasztása miatt évente több tízezren lesznek betegek. Az alkoholos májbeteg-
ségnek három fô formája: a zsírmáj, a májgyulladás, a májzsugor. A nôk érzékenyeb-
bek, esetükben kevesebb szeszes ital rendszeres fogyasztása is elegendô a sokszor 
végzetes elváltozásokhoz.
Alkoholos zsírmáj esetén a szerv környéke érzékeny, az orvos megnagyobbodást ta-
pint ki a vizsgálat során. Az alkoholos májgyulladás lehet tünetmentes, enyhe tüne-
tekkel járó, gyors, heveny lefolyású, néha halálos kimenetelû. A májzsugor elnevezése 
némiképpen megtévesztô. Az elváltozás kezdeti stádiumában megnô a máj térfogata, 
miközben a májsejtek elpusztulnak. A terápia legfontosabb eleme az alkohol elhagyá-
sa, gyógyszeres-infúziós kezelés, a dietetikus és az orvos által elôírt különleges diéta 
követése, így a máj mûködôképessége megôrizhetô. A májbarát étrend biztosítja a 
megfelelô mennyiségû kalória bevitelét, valamint azt, hogy a tápanyagok (fehérjék, 
zsírok, szénhidrátok, vitaminok, ásványi sók) megfelelô arányban kerüljenek tányé-
runkra.

MÁRTON ANITA n

Hepatitisz ABC
A fertôzô májgyulladást (hepatitiszt) vírusok okozzák. 
Többféle, különbözô súlyosságú változata ismeretes, 
ezeket betûjelekkel különítik el egymástól. 
•  Az A típusú májgyulladás szegényes higiénés körül-

mények között gyakoribb, a széklettel terjed. Átadható 
fertôzött vízzel, étellel, itallal. Megelôzésében fontos az 
étkezések elôtti alapos kézmosás. 

•  A hepatitis B vírus kimutatható a beteg nyálában, 
testváladékaiban és vérében,  az ezekkel szennyezett 
eszközök, a védekezés nélküli  nemi kapcsolat közve-
títhetik a fertôzést. Az A és B típusú megbetegedés el-
len létezik hatékony védôoltás. Fontos, hogy a fertôzött 
személy ne fogyasszon alkoholt, drogokat és bizonyos 
gyógyszereket, amelyek tovább károsítanák a májat.

•  A hepatitis C még kártékonyabb a B típusnál. Test-
nedvvel, elsôsorban vér útján terjed, a betegek nagy 
százaléka kerül ki tût használó kábítószeresek közül. 
Az érintettek egy részénél krónikussá válik a betegség, 
ennek következménye lehet a máj daganatos elválto-
zása.

Gyógyszernek nem minôsülô gyógyhatású készítmény.
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Hatásos hajerôsítô módszer 5.
Szakterületem és hobbim is a problémás hajak ápolása és kezelése. Meggyôzôdésem, hogy mindenkinek  

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

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

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

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

Mag Júlia, 35

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

Majoros Krisztina, 31

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

Dávid Ferencné, 47

Varga Dániel
Büszke vagyok a csapatra

Névjegy: 
Varga Dániel 
az olimpiai bajnok

vízilabdacsapat tagja

klubja: TEVA Vasas Plaket  
született: 1���. szeptember 25.
kitüntetése: a Magyar Köztársaság tiszti keresztje
kedvenc zenéje: Pink Floyd
kedvenc könyve: Bulgakov: Mester és Margarita
Festészeti korszaka: a XX. század elsô fele
Ha van szabad ideje: színházba megy 

Aki a pekingi olimpián végigszurkolta a vízi-
labdadöntô meccsét, megjegyezte Varga 
Dániel nevét. Dani három, az öccse, Dénes két 
góllal vette ki részét a gyôzelembôl, ezzel olim-
piai bajnok lett a magyar vízilabdacsapat.
Kásás Tamástól kérdezték Pekingben, az eredményhirdetés után, hogy milyen érzés 
háromszoros olimpiai bajnoknak lenni. Azt válaszolta, nagyon jó, de még jobb nézni 
azok örömét, akik most nyerték meg az elsô olimpiai aranyérmüket. 
– Nagyon szépen fejezte ki, mit éreztünk. Többször álltam már dobogón a válo-
gatottal, de ilyen nagy siker nem volt még az életemben. Sok szeretetet kapok 
ismeretlen emberektôl, szélesebb lett az a réteg, amely megismer, gratulál és mo-
solyog rám. Az elsô olimpiám volt, nagyon vártam. Hihetetlen és grandiózus volt, 
átélhetôvé vált az olimpiai eszme, a világ legjobb sportolóinak versengése. Minden 
szempontból tökéletes volt a szervezés. Húsz napot töltöttem Pekingben, egy olyan 
csapat tagjaként, amelyet az egymás iránti szeretet, a tisztelet és a tudás átadása 
tett naggyá. Mindenki ugyanazt akarta, gyôzni, és ezért mindent megtettünk. Kü-
lönös élmény volt, hogy a nagy pillanatot az öcsémmel együtt élhettem át, mindket-
ten éppen a medencében voltunk, amikor a meccset lefújták, és olimpiai bajnokok 
lettünk. Nyerni önmagában óriási dolog, de hogy mellettem volt a testvérem, ez 
elmondhatatlan érzés! 
Mit láttak Pekingben? Maradt idejük egy kis városnézésre? 
– Nem sokat láttunk, hiszen nem azért mentünk oda. Két helyre vittek el bennün-
ket, a Tienanmen térre, a Tiltott Városba, és megnéztük a Nagy Falat. Szabadon vá-
lasztott programként elmehettünk a Silk Marketre, ezt a piacot inkább kihagytam. 
Pedig gazdasági fôiskolán tanul. 
– Az IBS (International Business School) gazdálkodás szakára járok. Most két féléves 
gyakorlat következik két különbözô cégnél. Szeretnék minél többet látni, tapasz-
talni, kipróbálni, úgy is mondhatnám, most nyesegetem széles körû érdeklôdésem 
periferikus területeit. Nem a vízilabda után kell majd azon töprengenem, hogy mi 
szeretnék lenni. A gyakorlat ideje alatt eldönthetem, hogy mivel szeretnék foglal-
kozni igazán. 
Miért pont a vízilabdát választotta? Közel volt az uszoda? Sportszeretô a családja? 

– Édesanyám úszó volt, édesapám több sportágban is polihisztor, természetes volt, 
hogy mindegyik gyerek megtanult úszni. A döntésemben közrejátszott az, hogy  
a négy testvérbôl két bátyám már vízilabdázott. Mellette fél évig kosárlabdáztam is, 
aztán választanom kellett, és a pólót választottam. Gyorsan jöttek az eredmények, 
2005-ben, 22 évesen a válogatott tagja lettem. Az Európa- és világbajnoki ezüst 
után az olimpiai aranyérem a csúcs. 
A csúcson kell abbahagyni, de ehhez még nagyon fiatal. Mik a tervei? 
– A profi vízilabdás olimpiákban gondolkodik. Londonra nagyon készülök, 2016-
ban, a harmadik után, háromszoros olimpiai bajnokként szeretném majd eldönteni, 
hogyan tovább. Addigra szeretném kialakítani a vízilabda utáni életemet. 
Kapott egy kis pihenôt a nagy verseny után? 
– Az olimpia utáni egy hónap kellemes kötelezettségekkel, ünnepléssel, pihenéssel 
telt, szeptember végén kezdtem újra edzeni.  
Sokáig kérdéses volt számomra, hogy a sikeres pólós és a kiállításokon bemutatkozó 
fiatal festô ugyanaz a személy. Hogyan fér meg egy emberben ez a két, egymástól 
nagyon eltérô tevékenység? 
– Az egyik téren szerzett sikerélmény átmenthetô a másik színpadra, örömömet 
lelem mindkettôben. A festés több mint hobbi, de ha munka lenne, elveszítené  
a lényegét, a szabadságot. Nem azért kezdek hozzá, mert meg kell csinálnom egy 
képet, hanem mert szeretnék valamit megvalósítani, kifejezni a színekkel, formák-
kal. A legnagyobb öröm az, amikor festek. A vízilabdában pedig az, amikor egy 
fontos meccsen azt látom a társaimon, hogy együtt vagyunk, a tizenkét csapattárs 
és a szûk szakmai stáb ugyanazt akarja. Akkor büszke vagyok arra a csapatra, és 
örülök annak, hogy a tagja lehetek.

KOLIMÁR ÉVA  n
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Hatásos
fogínyvédelem

Az ínygyulladás nemcsak kellemetlen, hanem súlyos szö-
vôdményekhez is vezethet, ezért mindenképpen foglalkoz-
ni kell vele – állítja dr. Sárdy László fogszakorvos. Már 
létezik egy olyan új módszer, amely segíti az íny természe-
tes gyógyulását.  

Sok páciensemnek okoz 
gondot az ínygyulla-
dás, mely fájdalommal, 

vérzéssel, rossz lehelettel, 
gyakran kellemetlen szájízzel 
társul – kezdi dr. Sárdy Lász-
ló fogszakorvos. – Súlyosabb 
esetben a páciens enni, sôt 
aludni sem bír. Az emberek 
többsége sajnos nem kezeli 
ezt a problémát mindaddig, 
amíg csak enyhék a tünetek. 
Lehet, hogy eleinte nem tû-
nik súlyosnak a baj, mégis 
fontos, hogy törôdjünk vele. 
Ugyanis az „íny nem felejt”: 
a fogágyat károsító hatások összeadódnak, a ke-
zeletlen ínygyulladás elôbb-utóbb a fogak meg-
lazulásához és kihullásához vezet. Egyes források 
szerint negyven év felett a fogak elvesztéséért már 
többségében nem a fogszuvasodás, hanem a fog-
ágy betegségei a felelôsek! Ezen felül az ínyben 
elszaporodott baktériumok gócot hozhatnak létre, 
és a bacilusok méreganyagai a véráramon keresz-
tül a test más részeibe eljutva gyomorbetegséget, 
ízületi bántalmakat vagy szívizomgyulladást is 
okozhatnak. 

Különbözô lehetôségek léteztek eddig az 
ínyproblémák tüneteinek enyhítésére, pl. ecsete-
lések, szájvizek, fogkô-eltávolítás. Újdonságként 
egy teljesen más megközelítés került a figyelem 
középpontjába – magyarázza a fogszakorvos. – Ez 
a módszer már nemcsak a tüneteket enyhítheti, 
hanem segíti az íny természetes gyógyulását. Az 
új módszer lényege, hogy a fogíny mûködéséhez 
szükséges tápanyagokkal látjuk el annak szöveteit. 
Ezeket a tápanyagokat kapszula formában  kell le-
nyelni, és a véráramon keresztül jutnak el az íny 
kérdéses területeire. Ezáltal a problémát igen ha-
tékony módon, annak gyökerénél érjük el. Az íny-
problémák egy részét ugyanis egyes tápanyagok 
hiánya okozza. Ez többek között a rossz étkezési 
szokások következménye, valamint az életkor elô-
rehaladtával bizonyos anyagok (pl. Q10 koenzim) s
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mennyisége csökken a szer-
vezetben.

A fent leírt új megköze-
lítésen alapszik a Vitinne íny 
egészség nevû készítmény 
hatásmechanizmusa. A Vi-
tinne kapszulák olyan ható-
anyagokat tartalmaznak, 
melyek az íny egészséges 
mûködéséhez szükségesek. 
Rendkívül fontos például a 
Q10 koenzim, ugyanis sem-
legesíti a káros szabadgyö-
kök egy részét, melyek íny-
irritációt okozhatnak. Ezek 
a szabadgyökök étkezések 

után keletkeznek, amikor a szájüregben maradt 
élelmiszer bomlásnak indul, és ezen kórokozók sza-
porodnak el. Klinikai vizsgálatok szerint a vérzô vagy 
gyulladt fogínyben kevesebb Q10 koenzim találha-
tó, mint az egészségesben. Szintén fontos szerepe 
van a C-vitaminnak és a rutin nevû tápanyagnak, 
melyek javítják az ínyben levô hajszálerek állapotát, 
így elôsegítik a vérzés csökkenését. A kamilla- és 
a körömvirág-kivonat gyulladáscsökkentô hatásuk 
révén nyugtatják az ínyszöveteket.

A Vitinne-kúra látványos eredményét több pá-
ciensemnél tapasztaltam – folytatja a fogszakorvos. 
– Egy hölgy betegemnek például az évek óta vissza-
térô ínyproblémái annyira kellemetlen panaszokat 
okoztak, hogy még az evés is nehezére esett. Hiába 
próbálkozott többféle módszerrel, egyik sem jelen-
tett tartós megoldást. A Vitinne szedése mellett 
már napok után érezte a javulást, néhány hét alatt 
pedig megszûntek a panaszai. És ami a legfonto-
sabb: a javasolt kúra befejezése óta egészséges az 
ínye. Egy másik páciensem meglazult fogával jött 
hozzám, nem is sejtve, hogy ezt a fogágy rossz ál-
lapota okozza. A Vitinne szedése is hozzájárult ah-
hoz, hogy a kérdéses fog állapota rendezôdött. 

Az ínyproblémák hatékony megoldásával a 
fogágy újra egészséges és szép rózsaszínû lesz, rá-
adásul ezáltal fogainkat is óvjuk. 
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Bátrabban nevet az, akinek hibátlan a fogsora, 
és az ínyével sincs problémája. Mindez megva-
lósítható rendszeres szájápolással, szükség sze-
rint fogorvosi közremûködéssel. Az alapfelszere-
lés, a fogkefe, fogkrém beszerzése sem okozhat 
nehézséget, már csak használni kellene.

Ragyogó mosoly

Az átlag magyar évente 1,1 fogkefét és 3 tubus fogkrémet fogyaszt. Pedig 
tudjuk, hogy a fogkefét legalább háromhavonta cserélni kellene, és napi 
kétszeri fogmosással hamar elfogy a fogkrém. Nem csoda, hogy a 30 éve-

sek 10 rossz foggal és némi foghiánnyal küszködnek, a 60 év felettieknek fele már 
fogatlan. Jegyezzük meg: a rendszeresen megtisztított, ragyogó fogsor egyben a 
szájüreg egészségét, a fog- és ínybetegségek megelôzését szolgálja.

Gyermekkorban
Dr. Kámán Attila szájsebész, fogszakorvos szerint tévhit, hogy a rossz fogakat a 
gyermek örökölte. Ez csak az esetek 1-2 százalékában igaz, a problémák többségé-
ért a rossz fogmosási technika, a helytelen szájápolás felelôs. Fontos, hogy a szülô 
segítsen a gyereknek legalább 6 éves koráig a szájápolásban akkor is, ha már ön-
állóan tud fogat mosni. A tejfogak szuvasodása ugyanis kihat a maradandó fogak 
egészségére, hiszen beteg környezetben hamarabb elromlik. 

A tejfogakat is kezelni kell, mert fontos szerepet töltenek be a helyes harapás, 
rágás és a beszédhangok képzésének kialakulásában. Fenntartják a helyet a maradó 
fogak számára, ezzel a fogsor számos rendellenessége megelôzhetô. Érdemes a 
gyereket 3 éves korától félévente fogászatra vinni akkor is, ha nincs panasza, mert 
megismerkedhet a rendelôvel, az orvossal, a szûrôvizsgálat menetével, így akkor 
sem fog rettegni, ha kezelésre lesz szüksége.

Helyes technika
Álljunk tükör elé, és ellenôrizzük, valóban jól tisztítjuk a fogunkat? A mûveletre 
szánjunk legalább 3 percet.
•  Tegyük a fogkefét a felsô metszôfogakra, és tartsuk úgy, hogy a szálak merôlege-

sek legyenek az ínyre. Felülrôl lefelé, a rózsaszíntôl a fehér felé haladva távolítsuk 
el az ételmaradékot, a sárgás színû, tapadós plakkot, amelyben fogrontó kór-
okozók tömege él.

•  Elölrôl hátrafelé haladva tisztogassuk meg a felsô fogsor külsô felületét. Ne nyom-
juk rá fogkefét, mert a szálak felsérthetik az ínyt! 

•  Folytassuk az alsó fogsor külsô felszínének megtisztításával.
•  Nyissuk nagyra a szánkat, mert az alsó és felsô fogsor belsô felszínét csak így 

tudjuk elérni. Ilyenkor élvezhetjük a kis fejû fogkefe elônyét: hozzáférünk a hátsó 
ôrlôfogakhoz is.

•  Öblítsük ki a szánkat. A tisztaság érzését fokozhatjuk szájvíz használatával. Vá-
laszthatunk a fogzománcot erôsítô, a szájüreget fertôtlenítô, ínyvédô, gyulladás-
gátló vagy a szájszárazság ellen ható gazdag kínálatból.

•  Félévente ajánlott elmenni fogorvoshoz, és kérni a fogkövek eltávolítását, amelyet 
fogmosással nem tudunk elérni. A fogkô megnöveli a szuvasodás és az ínybeteg-
ségek kockázatát. A kíméletes, ultrahangos kezelés lepattintja a fogkövet, a finom 
polírozás után tökéletesen tiszta és fehérebb lesz a fogsor.

egészséges szépségGyóGyhír  

Vakító fehérség
Szakemberek szerint a fog színe örökölt tulajdonság. Sárgásabb fogsor is lehet 
egészséges, a porcelánfehér is lehet szuvas. Tôlünk nyugatra nagyon népszerû ez a 
kezelés, de már hazánkban is egyre többen kérnek fogfehérítést orvosuktól. Választ-
hatunk a rendelôben végzett, az 1-2 óra alatt azonnali eredményt hozó beavatkozás 
vagy a több lépésben végzett, kíméletesebb kezelés között. A fogfehérítô kioldja a 
fogzománcot elszínezô anyagokat, minél töményebb, annál hamarabb. A gyorsan 
elért fehérség ára borsosabb, és mellékhatásként néhány napig érzékenyebbek le-
hetnek a fogak.

Ép fogsor
A rendellenesen elhelyezkedô fogak elsôsorban nem szépséghibát jelentenek, ha-
nem a helyes harapást akadályozzák. A rágás minôsége kihat a gyomormûködé-
sünkre, az emésztésünkre, egész közérzetünkre, a rossz rágás gyakori fejfájást is 
okozhat. Az egymásra torlódott fogakat nehezebb megtisztítani, nagyobb a szu-
vasodás veszélye. Ezeken a problémákon segít a fogszabályozás, amely nincs élet-
korhoz kötve. Ma már apró, szinte láthatatlan készülékkel sorba lehet rendezni a 
felnôttek fogait is.

Hiánypótló eljárások
A fogatlan oroszlán éhen pusztul, és nem a kivehetô protézis az egyetlen – bár ez a 
legolcsóbb – megoldás. Nem kell belenyugodni a foghiányba, hiszen ma már egyes 
helyeken azonnal pótolják a kihúzott fogat. De késôbb is érdemes belevágni, és 
koronákkal, hidakkal vagy beültetett mesterséges foggyökérrel (implantátummal) 
teljessé tenni a fogsort, helyreállítani a helyes rágást, visszakapni a jóízû étkezés él-
ményét. Akkor bátran mosolyoghatunk!

K. É.  n
 Gazdag eszköztár

Fogtisztításhoz érdemes fogselymet használni, könnyen 
eltávolíthatjuk vele a fogközökbe szorult mákszemet, 
epermagot, almahéjat, ételma-
radékot. A metszôfogak 
oldalát apró fogközke-
fével tarthatjuk tisztán. 
Ha gondot okoz a 
fogkefe mozgatása, az 
elektromos fogkefe és a 
szájzuhany segít meg-
oldani a problémát. 



www.gyogyhir.hu1�    Gyógyhír magazin Gyógyhír október

GyóGyhír  interjú

s
z

p
o

n
z

o
r

Á
lt

 c
ik

k

Állítsuk meg
a hajhullást!

Létezik egy új lehetôség, mellyel haté-
konyan vehetjük fel a harcot a hajhullás 
ellen. Dr. Kovács János bôrgyógyász 
fôorvoshoz sokan fordulnak segítségért 
olyanok, akiknek komoly gondot okoz 
túlzott mértékû hajhullásuk. A doktor úr 
most megosztja velünk tapasztalatait. 

Gyakran kelt aggodalmat, ha túl sok hajszá-
lat találunk a fésûnkben vagy hajmosáskor 
a lefolyóban. A jó hír az, hogy egy új ható-
anyag-kombinációval segíthetünk ezen a 
problémán. Dr. Kovács János bôrgyógyász 
fôorvossal beszélgettünk a hajhullás okairól 
és kezelési lehetôségeirôl.
– Tudja-e az orvostudomány, hogy mi okoz-
za a hajhullást?
– A hajképzô folyamat központja a fejbôr 
alatt található hajgyökér, ez felelôs a hajszá-

lak rögzítéséért és növekedéséért. A hajgyökeret rugalmas szövetek (ún. kol-
lagénburok) veszik körül. A hajszálerek, amelyek a tápanyagokat szállítják, e 
szöveteken keresztül jutnak be a hajgyökérbe. A legújabb kutatások szerint a 
hajhullást gyakran a hajgyökeret körülvevô szövetek megkeményedése okoz-
za. Ez gátolja a vérkeringést, és ilyenkor a hajgyökér tápanyag-ellátottsága és 
anyagcseréje károsodik. Ennek hatására a hajgyökér elgyengül, deformálódik, 
és ez a hajszálak idô elôtti elvesztését eredményezi. Ezen felül más okok is 
állhatnak a hajhullás hátterében, pl. stressz, fogyókúra, bizonyos tápanyagok 
hiánya, stb. Ilyenkor célzott kezelésre van szükség, melyet minél elôbb érde-
mes elkezdeni, mert a folyamat nagyfokú hajritkuláshoz vezethet.
– Van-e hatékony módszer a hajhullás megállítására?
– Sokféle módszer és termék létezik, ezek nagy részét kipróbáltuk. Az ered-
mények vegyesek voltak. Kiemelkedôen jó tapasztalataink vannak egy nem-
rég megjelent készítménnyel, az úgynevezett HairClinic kapszulával. Azoknál, 
akik ezt szedték, nagyon meggyôzô eredményeket láttunk. Hajuk állapotának 
javulása már néhány heti használat után tapasztalható volt. Két-három hónap 
alatt a készítményt szedôk haja láthatóan sûrûbbé és dúsabbá vált. Egyikük 
úgy fogalmazott, hogy „olyan, mintha hajszálait valami rögzítette volna a fej-
bôréhez”.
– Minek köszönhetô ez a különleges hatékonyság? 
– A HairClinic kapszula hatóanyaga a Keratonil complex. Ez egy hajhullás el-
len kifejlesztett hatóanyag-kombináció, mely intenzíven táplálja a hajgyöke-
ret. Három nagyon fontos hatással rendelkezik. A legfontosabb, hogy küzd 
a hajgyökerek elgyengülése, deformálódása, ezáltal a hajszálak idô elôtti el-
vesztése ellen. Másrészt hozzájárul, hogy a hajszálak erôsen kapcsolódjanak 
a fejbôrhöz. Emellett segíti a keratin képzôdését, mely a hajszál építôanyaga. 
A keratin teszi a hajat erôssé és rugalmassá. A fentiek együttesen eredménye-
zik a HairClinic kúra kiemelkedô hatásosságát.
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lak rögzítéséért és növekedéséért. A hajgyökeret rugalmas szövetek (ún. kol-

A 15 éves Béres Alapítvány ünnepélyes keretek között adta át 
azt a magasfrekvenciás sebészeti kést a Semmelweis Egyetem 
(SE) I. sz. Gyermekgyógyászati Klinikájának, amely megkönnyí-
ti a kis betegek ellátását. A mûszer beszerzését a Béres Alapít-
vány idén április 26-án rendezett nagy sikerû jótékonysági estje 
tette lehetôvé. Az adományozás kapcsán beszélgettünk Béres 
Klárával, a Béres Alapítvány elnökével.

Adni jó! 
Beszélgetés Béres Klárával 

A Béres Gyógyszergyár Zrt. székházának elôcsarnokában ámulva 
nézem a mára fogalommá lett vállalat kitüntetéseit: Üzleti Eti-
kai Díj, Megbízható Márka, Kármán Tódor-díj, Magyar Termék 

Nagydíjak sorakoznak a vitrinekben. Adódik az elsô kérdés:
Mi jobb, kapni vagy adni?
– Adni nagyon jó, de üzletasszonyként tudom, milyen fontos, hogy le-
gyen mibôl adni. Hálás vagyok azért a szerencsés helyzetért, hogy ad-
hatok. Az adás legmélyebb gyökere az a hit, hogy az élet nem öncélú, 
nem magáért való, érdemes, sôt kötelességünk odafi gyelni a másik em-
berre. Van, aki a kicsibôl is sokat tud adni, de ma nem errôl szól a világ. 
A lélekromboló fogyasztói társadalom, az értékrend eltûnése sok kárt 
okoz. Ebben a helyzetben még inkább kötelességünk jót tenni. Az a 
feladatunk, hogy kényes helyzetekben jól döntsünk, például képesek 
vagyunk-e lemondani egy ígéretes üzletrôl, mert az tisztességtelen, és 
tudunk-e nemes ügyeket szolgálni, példát mutatni. Ezért hozta létre id. 
Béres József 15 évvel ezelôtt a Béres Alapítványt, megfogadva édesany-
ja szavait: „Fiam, ha segítséget kérnek tôled, és te tudsz segíteni, azt 
megtenni kötelességed.” 
Egy csekket kitölteni és átnyújtani szép gesztus. A Béres Alapítvány jó-
tékony célú kezdeményezései ennél jóval személyesebbek. Ön fontos-
nak tartja a részvételt a jótékonysági est szervezésében is. Miért? 
– Vállaljuk a sok munkát azért, mert nekünk valóban fontos, hogy jó 
helyre kerüljön a támogatás, hogy a legnagyobb haszonnal járjon, a 
legtöbb ember sorsát legyen képes jobbra fordítani. Sajnos egyre több 
kérést kell elutasítani, de amit jó szívvel fel tudunk vállalni, amellé oda-
állunk. Közelebb áll hozzám a dolog, ha ismerem azokat az embere-
ket, akiknek adom, a személyesség egyben garancia a tisztességre is. 
Mostani adományunk a Semmelweis Egyetem I. sz. Gyermekklinikájá-
nak sebészeti osztályára került. Döntésünkben közrejátszott, hogy mi-
lyen megrendítô egy gyermek szenvedése, és ha segíteni tudunk, hány 
egészséges életévet tudunk adni a kis betegeknek. Valljuk, hogy a leg-
megtérülôbb befektetés az emberek egészsége. 

Szeretném, ha a társadalmi felelôsségvállalás divattá válna, cégek 
és magánemberek versengenének ezért, hogy segítsenek a rászoruló-
kon. Tegyünk meg mindent azért, hogy ez a világ jobb legyen, hogy a 
gyermekeink egy jobb világot örököljenek. Mi ide születtünk, a világnak 
ebbe a gyönyörûséges szegletébe, itt az otthonunk, ide kötnek évezre-
des gyökereink, innen táplálkozik kultúránk. Magyar vállalat vagyunk. 
Aki szereti a hazáját, nem élhet nemzeti elkötelezettség nélkül. Nálunk 
ezt jelenti a társadalmi felelôsség.

Hányféle módon jut kifejezésre a Béres Gyógyszergyár Zrt. társadalmi sze-
repvállalása?
– A Béres Alapítvány meghirdetett küldetése az egészségvédelem, kultu-
rális és oktatási célok támogatása, az alapvetô nemzeti értékek szolgálata. 
2002-ben indítottuk el a „Béres a daganatos betegekért” nevû programot, 
melynek keretében folyamatosan segítjük a daganatos betegeket termé-
kek, elsôsorban Béres Csepp közvetlen átadásával. 2003 óta a Béres Alapít-
vány külsô adományozók bevonásával, jótékonysági koncertek rendezésé-
vel is igyekszik hozzájárulni a betegek gyógyításához. A Béres-ösztöndíjjal 
egyetemeket, oktatási intézményeket, tehetséges diákokat és nemzeti kul-
turális célokat támogatunk.

A beérkezett pályázatok sorsáról kuratórium dönt. Fô szempontjaink, 
hogy ami mellé állunk, az megvalósuljon, és jelentôs legyen, vagyis más 
forrásból a pályázó nem tudja létrehozni. Fontos, hogy a mi „kis” támo-
gatásunk „sokat” érjen, sok emberen segítsen, és olyan értékrend mentén 
haladjon, amelyet a Béres felvállalhat. Pici döntéseken múlhat a siker, olykor 
tízezer forint is segíthet, hogy jó irányba dôljön el a dolog. Jólesik a bizalom, 
az emberek megbecsülése, ezért különösen nehéz nemet mondani. 

A civil összefogás új formáját jelentik a jótékonysági estek a daganatos 
betegek támogatásáért. Becsülöm azokat az embereket, akik mellénk áll-
nak. Akik jegyet vesznek, támogatják az ügyet, mi pedig ilyen ünnepélyes 
alkalmakkor, mint most, amikor átadjuk ezt a Magyarországon egyedülálló 
sebészeti mûszert, beszámolunk arról, hogy az adomány jó helyre került, 
megvalósult a nemes szándék. 

KOLIMÁR ÉVA n

Prof. dr. Tulassay Tivadar, a SE I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika igazgatója és prof. dr. 
Verebély Tibor, a sebészeti osztály vezetôje köszönetet mond a modern sebészeti mûsze-
rért a Béres Alapítványt képviselô Béres Klárának és dr. Béres Józsefnek
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Gyermekkor:

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

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

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

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

Tari Gabriella

GyóGyhír  Gyógyhír klinika

Genetikai vizsgálat magzatvízbôl
Tizenöt hetes terhes vagyok, és mivel elmúltam 35 
éves, magzatvízvizsgálatot fognak végezni nálam. Na-
gyon félek attól, hogy ez az eljárás káros lesz a magza-
tomra. Önnek mi a véleménye errôl? 

A magzati genetikai diagnosztika szakorvosilag indo-
kolt minden 35 évesnél idôsebb terhes édesanya ese-
tében, mert magasabb a magzati fejlôdési rendellenes-
ségek kockázata. A vizsgálathoz biológiai mintára van 
szükség a magzatból: ez az esetek döntô többségében 
magzatvíz-mintavétel jelent, amely a legkevesebb koc-
kázattal járó eljárás. A mintavételt ultrahang-ellenôrzés 
mellett végzik, így elkerülhetô a magzat károsodása. 

Az eljárás során 0,1 mm körüli lyukat „ejtenek” a mag-
zatburkon, amely 1-2 nap alatt tökéletesen begyógyul. 
Nagyon fontos, hogy a terhes édesanya a mintavételt 
követô 1-2 napot nyugalomban töltse, mert így el-
kerülhetô az a ritka eset, amikor a burok – például 
valamilyen fizikai megerôltetés hatására – megreped, 
mielôtt begyógyulna. Ez akár vetélést is okozhat. En-
nek a kockázata 0,5 százalék körüli, tehát 200 mag-
zatvíz-mintavételre 1 vetélést mutatnak a statisztikák.  
A 0,5 százalék hátterében általában ama tény áll, hogy 
a terhes édesanya nem tartja be vagy nem tudja meg-
oldani az 1-2 nap pihenést a mintavételt követôen.  
A magzatvíz-mintavétel során 8-10 ml magzatvizet 

vesznek le, amely a terhesség tizenhatodik-huszadik 
hete között nem okoz problémát a magzatnak, az 
édesanya szervezete néhány nap alatt pótolja azt. 

Nyugodjon meg, a beavatkozás szükséges a 
magzat és az Ön egészségének a védelmében, ké-
rem, tartsa be az orvosi utasításokat, és a mintavételt 
követô pihenést! Jó egészséget kívánok Önnek és 
magzatának! 

Dr. Nagy Zsolt  
genetikai diagnosztika

Telefon: 06-20-965-6820
E-mail: info@pressgt.hu

A textilek királynôje  
– a fantázia anyaga
A selyem évezredek óta fontos szerepet játszik az emberiség életében.  
Kr. e. 5000 évvel Si Ling Chi császár fedezte fel Kínában. Azóta a selyem 
mint az elegancia, báj és könnyedség megtestesítôje követi végig történel-
münket. Viselése nyugtatja nemcsak a bôrt, hanem viselôjének lelkét is. 

A
ruházati felhasználás mellett évezredek óta ismert 
a selyem nyugtató, gyógyító hatása hámsérülések, 
bôrbetegségek esetében. A belôle készült speciális 
ruhákat, ágynemûket olyan területeken is sikerrel 

alkalmazzák, mint az ekcéma, az allergiás bôrbetegség, égési 
sérülések kezelése.

Ha selyemhez nyúlunk, szinte ujjunk begyén érezzük, mint nyúlnak messzire 
finom szálai idôben és térben. A királyi anyag titkát sokáig féltve ôrizték Kína császá-
rai, hogy elkápráztassák vele a külföldet. Ma már a titok mindenütt ismert, a selyem 
mégis arisztokratikus maradt: nincs egyetlen méltó versenytársa még a természetes 
textíliák között sem.

„Bármennyire elôrehaladott is a tudomány, a selymet még ma sem lehet mes-
terségesen elôállítani – mondja a jokohamai Selyemmúzeum kurátora. – Mindent 
tudunk róla, a molekulaképletétôl kezdve a szövetszerkezetéig, mégsem tudjuk rep-
rodukálni. Hát ezt nevezem én a selyem titkának.”

A hernyóselyem sokkal finomabb, lágyabb, mint a vászon vagy a gyapjú. Biz-

tonságos lágy burkot képezve alkalmazkodik a test körvonalához, jól vezeti a 
hôt. Antisztatikus, mivel pozitív és negatív ionokat is tartalmaz, és jó nedvszívó 
képességû, más szövetekkel ellentétben nem egykönnyen idéz elô elektrosztati-
kus feltöltôdést. Használjon például hernyóselyemmel töltött paplant, ha jól akar 
aludni, relaxálni, vagy éppen hôhullámoktól szenved. Pillekönnyû, kis helyen is 
elfér, ha utazik, magával tudja vinni, mert bizony, aki egyszer kipróbálta, az ne-
hezen tud aludni nélküle.

Mindenki életében fontos a tapintás, mivel az anyagok is érzelmeket vál-
tanak ki. Nagyon kellemes a hernyóselyemmasszázs is, lazít – felszínre hozza 
az érzelmeket, javítja a keringést. Finoman fogjon meg egy durva vásznat vagy 
gyapjút, és figyeljen az érzéseire, mit közvetítenek, és ezután tapintson meg egy 
hernyóselyem paplant, kendôt, nyakkendôt. El fog csodálkozni a különbségen. 
Nemcsak testi, hanem lelki szinten is hatással vannak ránk a textíliák tapintása 
által kiváltott  érzelmek. Lágysága és bujasága mellett gyógyhatása is tapasz-
talható.

Kisbabáknál már a születés után ajánlott használni, mivel olyan érzést köz-
vetít, mintha burokban lennének, ezért biztonságot ad, jól tudnak aludni, egész-
ségesen fejlôdnek.

Allergiamentes, nem tárolja a poratkát, hasznos lehet allergiásoknak, krupp, 
reuma, köszvény, égési sérülés, érszûkület, hôhullám, keringési zavar, fejfájás, 
nôgyógyászati vagy prosztataproblémák esetén.

Jó éjszakát, jó egészséget kíván
                                Ruga Zsóka

 nemzetközi diplomás gyógymasszôr-tanár, stresszoldó terapeuta

A szakember ajánlja
A hernyóselyem töltetû ágynemû felkeltette a magyaror-
szági kineziológusok szövetségének érdeklôdését is. Dr. Já-
nos Péter, a magyarországi kineziológusok szövetségének 
elnöke több hónapig  vizsgált egy hernyóselyem töltetû 
paplant. A következôkben a szakértôi véleménybôl 
idézünk néhány megállapítást: 
„1. A hernyóselyem szövet normál igénybevétel esetén 
mosást nem, csak napoztatást igényel hetenként-kéthetenként. A házi porban fel-
lelhetô atkák és azok ürüléke (mely gyakori allergén az otthonokban) nem tapad 
meg a felületén, ezért kifejezetten ajánlható légúti megbetegedésekben szenve-
dôknél.
2. Más tudományos vizsgálatokból kitûnt számunkra, hogy a hernyóselyem ösz-
szetétele 97%-ban állati eredetû protein és nyolcféle aminosav. Ezeket az emberi 
szervezet is tartalmazza, ezáltal segíti a szív- és érrendszeri problémák gyógyulását, 
valamint antiszeptikus és antibakteriális hatása is van. 
3. Mivel anyaga lágy, és ezért kiválóan követi a test vonalát, szabad és könnyû érzést 
és a nyugodt, kellemes, pihentetô alvás lehetôségét biztosítja.

E tapasztalatokat figyelembe véve a magyarországi kineziológusok szövetsége 
használatát bárkinek jó szívvel ajánlja.”

RÉSZLETFIZETÉSI AKCIÓ!
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Életünk folyamatosan változó körülményei, 
a nagy népsûrûség, a felgyorsult életritmus, 
a naponta ránk zúduló információtömeg 
együttes hatásai frusztrálttá, tartósan és 
folyamatosan idegessé teszik az emberek 
többségét. Ez a feszült állapot a stressz, 
ami önmagában nem tekinthetô betegség-
nek, ám súlyos egészségügyi következmé-
nyek sorozatát indíthatja el. Ezek tipikus 
civilizációs betegségek. 

Számolj tízig,
csak akkor szólj!

A stresszt, mint egészségkárosító tényezôt, a múlt század harmincas éveiben 
Selye János, Nobel-díjas magyar professzor fedezte fel, és egyben meg-
határozta annak mibenlétét. Feltételezéseit kísérletekkel igazolta: ha egy 

élô szervezet (nemcsak az ember, az állatok, sôt, még a növények is!) folyamatos 
stresszhelyzetben kénytelen élni, a lelki feszültségnek elôbb-utóbb testi tünetei 
jelentkeznek, vagyis valódi betegségek okozója lehet. Selye szerint a stressz, mint 
élettani folyamat, nem káros, hanem fontos szerepe van a test védekezési és alkal-
mazkodási funkcióinak normális mûködésében. Ártalmassá akkor válik, ha szünet 
nélkül, folyamatosan éri a szervezetet. A stressztôl kínzott ember egyfolytában 
szorong, feszült, ideges, türelmetlen, a legapróbb ingerekre is robbanékonyan vá-
laszol. Gyakori, hogy ezek a tünetek agresszív viselkedésbe csapnak át.

Már az óvodában is
Mai, teljesítményorientált világunkban a stressz a legkisebbeket sem kerüli el, hi-
szen már az óvodában követelmények sorának kell megfelelni. Az érzékenyebbek, 
a kicsit ügyetlenebbek, a feladatokat lassabban, nehezebben teljesítôk már ebben 
a nagyon fi atal korban szembesülhetnek a stresszel. Különösen akkor, ha a szülôk, 
az óvónôk helytelenül kezelik a feszült helyzeteket, és a gyerek valamely sikerte-
len megnyilvánulását kudarcként értékelik, megszidják érte. A stressz nyomasztó 
hatása az iskolában tovább nô, hiszen a gyerekek teljesítményét ott már mérhetô 

eredmények mutatják. Ráadásul minél magasabb iskolába jár, annál inkább nyo-
maszthatják a stressz terhei, amelyek az iskolák befejezésével, a munkakezdéssel, 
a családalapítással sem szûnnek meg. Sôt, talán még tovább fokozódnak. 

Tipikus tünetek
Ahhoz, hogy védekezni tudjuk a stressz ellen, illetve megfelelôen tudjuk kezelni a 
feszült helyzeteket, meg kell tanulnunk felismerni az általa kiváltott testi tüneteket. 
Ezek egyénenként változók, de általánosan jellemzô a szaporább szívdobogás, a 
kapkodó légzés, a gyomor, a torok hirtelen összehúzódása, a fokozódó verejtéke-
zés, az izzadó tenyér. Ezek leküzdéséhez elsô lépésként magunkban tudatosítani 
kell, hogy stresszhelyzettel állunk szemben. A pillanatnyi testi tünetek mély, nyu-
godt lélegzetvétellel, tudatos izomlazítással megszüntethetôk. Mindenkinek, aki 
érzékeny a stresszhelyzetekre, érdemes megfogadni azt a régi bölcsességet, amely 
ezt tanácsolja: „számolj tízig, mielôtt megszólalsz!” Ez a megfontoltságra intô ta-
nács sok feszült helyzetet feloldhat, és segít a továbbiak elkerülésében. 

Hosszú séta – nyugodt alvás
Stresszoldásra a szakemberek többféle technikát ajánlanak, attól függôen, hogy 
kinek mire van ideje, tehetsége. Kalocsai Márta mozgásterapeuta szerint a leg-
egyszerûbb, és mindenki által elérhetô, a lehetôleg napi rendszerességgel végzett 
séta, ami különösen hatásos az esti órákban, lefekvés elôtt. Ezenkívül bármiféle 
mozgás, torna, úszás, labdajátékok kiváló stresszoldó hatással bírnak. A medi-
táció, a relaxációs gyakorlatok, a jóga is a testi, lelki ellazulást szolgálják. A napi 
feszültséget oldhatja a családi vacsora, a meghitt beszélgetés, az esti olvasás. 

Kevésbé ismert az a tény, hogy a stresszhelyzetek oldásában, helyes feldolgozá-
sában segíthet a helyes táplálkozás. Aki rendszeresen sok vörös húst, zsíros, megter-
helô ételeket fogyaszt, általában kevésbé tûri a stresszes, feszült állapotot, mint az, 
aki a zöldségeket, gyümölcsöket, fehér húsokat, rostos ételeket részesíti elônyben. 

LÓRÁNTH IDA n
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Tudta? 

A tartós stresszhatások következményei az úgyne-
vezett pszichoszomatikus betegségek, vagyis a lelki 
eredetû testi bajok. Ilyenek például az emésztôszervi 
fekélyek, szív- és érrendszeri tünetek, némely ideg-
rendszeri panasz vagy az immunrendszer általános 
legyengülése. A stressz számlájára írhatók továbbá 
az alvászavarok, bizonyos típusú fejfájások, illetve 
izomgörcsök. Egy, a kaliforniai Stanford Egyetemen 
végzett kutatás szerint a stressz nagymértékben fele-
lôs lehet a szervezet idô elôtti megöregedéséért is. 

Világéletemben fejfájós voltam. Különösen akkor, amikor valami felbosszant, vagy vizsgára 
készülök. Mostanában a fejfájós idôszakok egyre gyakoribbak, és nemrég kiderült, hogy a vér-
nyomásom hol magas, hol nem. Nem szeretnék gyógyszert szedni. Mit javasolna? (B. Katalin)

Van egy vizsgáló módszer, amely nagyon objektíven képes meghatározni az ember stressz-
kezelô képességét és vegetatív idegrendszerének pillanatnyi állapotát. Ez a Voll-féle elektro-
akupunktúra, melynek az úgynevezett vezetô értékével, tehát a két kéz közötti mérési értékkel 
egy biztos számhoz, olyan információhoz juthatunk, amit össze lehet hasonlítani, ha valaki vál-
toztat az életmódján. Én ezt a vizsgálatot 1990 óta szinte minden betegemen elvégzem. Azt lá-
tom, hogy míg akkortájt a betegeimnek csupán 30 százaléka tartozott abba a csoportba, akik-
nél rossz stresszkezelésrôl beszélhetünk, ma ez az arány megfordult, és alig látni olyat, akinél 
normális értékét mérhetnénk. Az ország lakossága olyan mennyiségû stresszt él át, amelyhez 
képest a megtanult stesszkezelô technikák nem elégségesek. Ráadásul kialvatlanok is vagyunk, 
és ez tovább rontja a helyzetet. A vég nélküli feszültség nem marad büntetlenül. Létrehozza a 
pszichoszomatikus betegségeket: a túlzott izzadékonyságot, hasi panaszokat, gyomorfekélyt, 
gyulladásokat, légúti betegségeket, vagy mint Önnél, a fejfájást, magas vérnyomást. Pedig a 
panasz orvosolható, komoly életmód-módosítással. 

A lelki és testi elernyedés ellazít, felold a stressz alól. Az a természetes képessége csak 
kevés embernek van meg, hogy egyszerûen elengedje magát, megszabaduljon feszültségeitôl, 
és nyugalmat nyerjen.

A lazítási eljárások azon az ôsi tudáson alapulnak, hogy az élet ritmikus folyamatok soro-
zata: légzésünkkel levegô áramlik be és ki, a szívünk szabályos ütemben ver, ébrenlét és alvás 
váltják egymást. A modern, felgyorsult életvitelbôl mintha kiveszett volna sok hagyományos 
lazítási mód.

Az autogén tréning olyan módszer, melynek segítségével megtanulhatjuk uralni saját tes-
tünket, vegetatív idegrendszerünket. Rendszeres gyakorlással bárki elsajátíthatja ezt az eljá-
rást, mellyel önerôbôl szabályozhatjuk testünket, oldhatjuk szorongásainkat. Célja, hogy meg-
tanuljunk önállóan ellazulni. 

Az autogén tréning segítségével olyan szervek válnak elérhetôvé, melyek különben az aka-
rat számára nem hozzáférhetôk.

Maga a gyakorlat fekve vagy ülve történik. Hat lépcsôbôl álló folyamat. Minden egyes 
lépcsô a vegetatív idegrendszer egy alapvetô szintjének harmonizálását segíti elô. Ezeket a 
lépcsôket egy-egy hétig gyakorolja heti egyszeri foglalkozás után. További két alkalom a sze-
mélyes módszer kialakítását szolgálja. Én egyéni tanfolyam formájában szoktam oktatni, és a 
tanfolyam végén egy olyan formulát alakítunk ki, mely a személyes problémák megoldását is 
szolgálja. Javaslom, hogy keressen egy autogén tréning trénert, mert azt az elônyt, amelyet 
e módszer adhat Önnek, azt gyógyszerekkel nem lehet pótolni. Az ellazult test és lélek utat 
enged a szervezet öngyógyító erôi számára. Elôsegíti a pihentetô alvást, sôt, maga a gyakorlat 
hatása felér egy óra nyugodt alvással. Az autogén tréning akár egy zsúfolt munkanap köze-
pén is néhány perc alatt megkönnyebbedést és feloldódást hozhat a gyakorlott tréningezô 
számára.

Sok más módszer létezik a feszültség oldására: gyógynövények, kineziológia, masszázsok, 
de mindegyik csupán tüneti kezelés az autogén tréning mélyreható hatása mellett. 

Dr. Tamasi József 

Stresszkezelô technikák

Dr. Tamasi József
belgyógyász szakorvos
Telefon: (1) �15-201�, (1) �15-206� 
Rendelô: 102� Budapest, Lövôház u. 1–5. 
(Mammut II. V. emelet)
Fax.: (1) ��5-�51�, E-mail: recepcio@biovital.hu

Gyógyhír
KLINIKA

Az orvos válaszol
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Jó, ha ismerjük a saját testünket, mert könnyen észrevehetjük a 
legapróbb változást is. Aki felelôsséget érez önmaga egészségé-
ért, a családjáért, nem fél szembenézni a betegség gyanújával, 
hanem orvoshoz fordul. Ha idejében megteszi, ez a határozott 
lépés az életét mentheti meg.

Az emlô
önvizsgálata

Az emlôdaganatok felismerésének legegyszerûbb módja, ha megtanuljuk 
megvizsgálni a saját emlôinket. A menstruációt megelôzô héten és a menst-
ruáció alatt az emlôk duzzadtak és fájdalmasak lehetnek. Ezért az önvizsgá-

latot mindig a menstruáció utáni idôszakban végezzük, mivel ilyenkor a legpuhább, a 
legkönnyebben áttapintható a mell. A klimaktériumban lévô nôknél legcélszerûbb, ha 
mindig az adott hónap egy meghatározott napján végzik az önvizsgálatot.
A havonkénti ellenôrzés a következô lépésekben történjen:
•  Álljon a tükör elé, és nézze át vizuálisan a mellét a következôképpen: lát-e el-

változást az emlôk alakjában, a bôrfelületen, a mellbimbón és a bimbóudvaron 
vagy környékén.

•  Kulcsolja össze a kezét a feje mögött, és vizuálisan ellenôrizze az emlôt ugyanúgy, 
ahogy az elôbb. Majd forduljon oldalra és hajoljon elôre, így is vegye szemügyre 
az emlôket minden oldalról.

•  A karokat emelje fel és le, közben figyelje, hogy a két emlôbimbó egyformán 
mozdul-e.

•  Két ujjával finoman préselje össze a mellbimbókat, és figyelje meg, ürül-e valami-
lyen váladék.

•  Feküdjön hanyatt, és a bal lapocka alá helyezzen egy kispárnát. Bal karját tegye a 
feje alá, és jobb kezének ujjbegyeivel tapintsa körbe apró köröket leírva a bal em-
lôt. Csigavonalban haladjon a legkülsô résztôl a bimbó felé.

•  Ujjbegyeivel tapintsa végig a hónaljárkot.

Az említett utolsó két elemet ismételje meg a jobb emlôjén is.
Ha bármilyen rendellenességet, apró, fájdalmatlan göböt, aszimmetriát, a bôr be-
húzódását, szokatlan váladékozást észlel, jelentkezzen orvosi vizsgálatra!

SOLTÉSZNÉ SZENES KINGA n

hírcseppekGyóGyhír  

Az nem kérdés, hogy lesz-e influenza világjárvány, a kérdés csak az: mikor. A WHO 
(Egészségügyi Világszervezet) úgy döntött, teljesen megváltoztatja a 2008/2009-es 
szezonra szánt influenza elleni oltóanyag összetételét. A portugáliai Vilamourában 
megtartott európai influenzakonferencián a szakemberek felhívták a figyelmet arra, 
hogy idén a járvány súlyosabb lehet, mint a korábbi években, mert a vírus új típusa 
jelenhet meg. Legutóbb húsz éve módosították teljes egészében az oltóanyag ösz-
szetételét, a változtatás általában csak egy-két vírustörzs kicserélésére korlátozódik.  
A járvány megelôzésének leghatékonyabb módja a védôoltás. Jó, ha októberben-
novemberben minél többen megkapják a vakcinát, közöttük a kockázati csoportba 
tartozók: a gyerekek, a 60 évnél idôsebbek, a krónikus betegek, az egészségügyi dol-
gozók. Egyedül a tojásfehérjére érzékenyeknek nem ajánlják az influenza elleni oltást.

Új influenza elleni védôoltás

Saját tulajdonú lakásban vagy házban él a magyar lakosság közel egyötöd részét 
adó 65 év felettiek 97 százaléka, akik nagyon ragaszkodnak megszokott kör-
nyezetükhöz. Ugyanakkor sok idôs ember szûkös anyagi forrásait jelentôs mér-
tékben az egészségügyi kiadások és a lakásfenntartási költségek terhelik. Anyagi 
problémáikra jelenthet megoldást a megújult OTP Életjáradék Program, amely 
lehetôvé teszi, hogy az idôsek úgy jussanak pluszjövedelemhez, hogy továbbra is 
otthonukban élhetnek. Az OTP Életjáradék egyösszegû elôleget, inflációkövetô 
havi járadékot, haszonélvezeti és életjáradéki jogot kínál az ingatlan tulajdon-
jogáért, továbbá fizeti a biztosítás költségeit is.

Öngondoskodás
 életjáradékkal

u Minden konkrét hatósági élelmiszer-ellenôrzési és panaszügy, romlott 
élelmiszer, termékvisszahívás, élelmiszerhamisítás: FVM- és/vagy  MGSZH  
(Mezôgazdasági Szakigazgatási Hivatal).
v Ételmérgezés, egészségügyi panasz, élelmiszerekkel kapcsolatos meg-
betegedés, étrend-kiegészítô: ÁNTSZ Országos Tisztifôorvosi Hivatala. 
w Étrend-kiegészítô, különleges táplálkozási igényt kielégítô élelmiszerek, 
egészséges táplálkozás, funkcionális élelmiszerek: OÉTI , amely az ÁNTSZ-
hez tartozik, de az OTH felügyelete alatt! 
x Fogyasztók megkárosítása, félrevezetése: Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hi-
vatal (NFH). 
y Élelmiszerek egészségi kockázata, felmerülô új veszélyek, tudományos 
információk, lakossági tájékoztatás, felvilágosítás, gyors vészjelzés, általá-
nos információk: Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal (MÉBiH).

Ki az illetékes?
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Az orvos válaszol

A szünidô vége, az évszakváltás óriási izgalom szülônek és gyereknek, ta-
nárnak és diáknak egyaránt. A tanév – akár óvodai, akár iskolai – egé-
szen más ritmusú, más rendszerû, mint a nyári vakáció. Sokszor már 

önmagában a reggeli felkelés is gondot okoz. Más a közétkezések minôsége, 
mint az otthoni. Nem utolsósorban az idôjárás is hidegebbre fordul, gyakorivá 
válnak az esôk, a hûvös reggelek, ködös napok. A sok változás megterheli a szer-
vezetünket, immunrendszerünk nehezen tudja kivédeni a megbetegedéseket. 
Jellegzetesen az ôszhöz tartoznak a megfázások, náthák, felsô légúti megbete-
gedések, ízületi problémák, bôrelváltozások, a gyomorfekély kiújulása. 

Mindezek megelôzésére érdemes felkészülnünk. Ügyeljünk étrendünkre, 
igyekezzünk kialudni magunkat, és általában kerüljük a stresszt! Immunrendsze-
rünket vitaminokkal, multivitaminokkal erôsíthetjük. A sokféle készítmény közül 

érdemes az életkornak, életmódnak meg-
felelôt választani. A legtöbb patikában 

kapható szer a napi szükséges vita-
minszükségleten kívül ásványi anya-
gokat és nyomelemeket is tartalmaz. 

A C- és E-vitamin a szer-
vezetünkben képzôdô 

szabadgyökök meg-
kötésére alkalmas. 
Ezzel is erôsítik az 

ellenálló képességün-

Erôsítsük
immunrendszerünket!

Dr. Sánta Zsuzsanna

szakgyógyszerész

ket. Az ásványi anyagok közül a szelén és a cink a sejtek építôanyaga, segítik a 
sejtek képzôdését, megújulását. Legnagyobb mennyiségben a magnézium és a 
kalcium szükséges a szervezet számára. 

A vitamint és ásványi anyagot egyaránt tartalmazó készítmények tabletta, 
kapszula, pezsgôtabletta, oldat, cseppek formájában kaphatók a patikákban. 

A gyógynövény-készítmények közül az Echinacea tartalmúakat ajánlhatjuk. 
A patikákban egyre több természetes alapanyagú termék kapható, melyek vita-
mintartalma olyan növényi hatóanyagokkal egészül ki, amelyek önmagukban is 
hasznosak, együtt pedig fokozzák egymás hatékonyságát. Idetartoznak a fl avo-
noidok, növényi olajok, telítetlen zsírsavak, szterolok. 

A homeopátia, mint szelíd gyógymód, rendkívül alkalmas a szervezet saját 
erôinek mozgósítására, a betegségek megelôzésére. A patikákban a szakembe-
rek készséggel állnak rendelkezésre, hogy az életvitelhez, életkorhoz, korábbi 
panaszokhoz igazodva segítsék a megfelelô homeopátiás gyógyszer kiválasz-
tását. 
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központbanGyóGyhír  beszéljünk róla!GyóGyhír  

Az orr az emberi arc legkiugróbb része. 
Fontos érzékszervünk, bár csak ritkán méltá-
nyoljuk, pedig az illatok azonosítása, például 
gázömlés esetén, életmentô lehet. A szaglás 
hiányát náthásan szenvedjük el, ilyenkor az 
ételek ízét is kevésbé érezzük.

Az orr a felsô légút kapuja, fontos feladata, hogy az illatok érzékelése mellett 
a beszívott levegôt elômelegítse, ezt a vérerekkel behálózott orrnyálkahártya 
végzi. Az orr belsejében három szinten helyezkednek el az orrkagylók, meg-

növelve a belsô nyálkahártya felületét. Az alsó orrkagylók alá nyílnak a könnyelvezetô 
járatok, a középsô kagylók alá az arcüreg kivezetô nyílásai, míg a felsô kagylóknál a 
szaglóhám található. Itt helyezkednek el kétoldalt a fülkürtszájadékok, amelyek ösz-
szekötik a középfület az orrgarattal. Így az orr mind a füllel, mind az arcüregekkel 
kapcsolatot létesít, ezáltal az orr betegségei átterjedhetnek ezen üregrendszerekre is. 
Nagyobb a szövôdmények kockázata, ha az orrot belülrôl két részre osztó orrsövény 
nem egyenes lefutású, mert ez megnehezíti az orrváladék ürülését.  

Fontos, hogy minden körülmények között biztosítsuk a megfelelô orrlégzést. 
Nátha esetén a gyakori orrfújás mellett orrcseppek használatát javasolja az orvos.
A beteg, gyulladt nyálkahártyát megnyugtatja a tengervizes orrspray.

Már a gyerekeknek érdemes megtanítani a helyes orrfújást: nagy levegôt ve-
szünk, az egyik orrnyílást befogjuk, és erôteljesen kifújjuk az orrunkat, aztán a má-
sikat fogjuk be, és ugyanígy kifújjuk. 

K. É. n

Orron be, szájon ki!
Míg a nôk egészségét az emlô- és méhnyakrák fenyegeti, 
a férfi ak speciális problémája a prosztata, más néven dül-
mirigy különféle betegségei. A tévhitek eloszlatása, az egész-
ségügyi felvilágosítás és a rákszûrés állt a „Prosztata Nap” 
középpontjában, amelyet szeptember 1�-án a Magyar Urológusok 
Társasága rendezett. 

A prosztata szelídgesztenye alakú, sima-
izomból és mirigyszövetbôl felépülô szerv, 
amely a húgycsô felsô két-három centimé-

teres szakaszát veszi körbe. Születéskor borsónyi 
méretû, a kamaszkorban, a férfi  nemi hormonok 
hatására indul növekedésnek, és kezdi meg vála-
déktermelô funkcióját. A szexuális aktus során a 
simaizmok összehúzódása juttatja a húgycsôbe 
a mirigyek által termelt tejszerû váladékot, ahol az 
elkeveredik a herébôl érkezô spermiumokkal, és a 
prosztata végbél felôli oldalán elhelyezkedô két kis 

ondóhólyag tartalmával. A prosztataváladék nél-
külözhetetlen a spermiumok életképességéhez és 
mozgásához.

Jóindulatú kórok
A leggyakoribb betegségek a prosztatagyulladás, 
a prosztata jóindulatú megnagyobbodása (BPH) és 
a rosszindulatú daganat. Elhelyezkedésébôl adó-
dóan elsôsorban a vizelési szokások megváltozása 
jelzi a dülmirigyproblémákat. Nehezen induló, fáj-

dalmas vizelés, gyenge vizeletsugár, gyakori inger, 
amely az éjszakai nyugalmat is megzavarhatja, a 
hólyagürítés elégtelenségének érzése, véres vi-
zelés, vizelettartási nehézségek, bizonytalan kis-
medencei fájdalmak – bármelyiket észleli, legyen 
férfi , és forduljon urológus szakorvoshoz, beutalót 
sem kell kérnie!

Bár az orvosi vizsgálat nem kellemes, néhány 
perc kényelmetlenséget megér, hogy panaszát ki-
vizsgálják. Sokakat sújt – a fi atalabb korosztály kö-
rében is egyre gyakrabban – a prosztatagyulladás. 

középpontjában, amelyet szeptember 1�-án a Magyar Urológusok 

Prosztataproblémák
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BÉLRÁK: FLAVONOIDOK ÉS GYÓGYGOMBA-
KIVONATOK SZEREPE A MEGELÔZÉSBEN

s z p o n z o r Á l t  c i k k

A bélrák megelôzésében szerepet játszó té-
nyezôket számos tanulmány vizsgálta. 
Az eredmények sokszor ellentmondásosak. 

A megfelelô mennyiségû rostbevitelt tartották sokáig 
a bélrákmegelôzés „mágikus” eszközének.  Ezt több 
tanulmány is igazolni látszott. Azonban 2 randomi-
zált klinikai kísérlet megállapította, hogy a megnövelt 
rostbevitel, ill. a csökkentett zsírbevitel önmagában 
nincs hatással a rosszindulatú bélpolipok kialakulásá-
ra. A jó minôségû felmérések egyik összegzô elem-
zése is megerôsítette, hogy a magas rostbevitel nem 
csökkenti a bélrákot.  Mivel a bélrák a halálozási ará-
nyokat tekintve az egyik legveszélyesebb ráktípus, ér-
demes olyan tényezôket felderíteni, amelyek ismerete 
hozzájárulhat a megelôzés elôsegítéséhez. 

Az ún. metabolikus szindróma (krónikus anyag-
cserezavar szindróma), amelynek tünetei lehetnek a 
csípô körüli túlsúly, a magas trigliceridszint, alacsony 
HDL-koleszterinszint, magas vérnyomás, magas vér-
cukorszint, elôsegítheti a rosszindulatú bélpolipok és 
a bélrák elôfordulását, és körülbelül 67 százalékkal 
növelheti a bélrákban történô elhalálozások arányát. 
Ugyanígy a cukorbetegség is elôsegítheti a bélrák ki-

alakulását. A kutatók kiemelik, hogy a rizikófaktorok 
között különösen veszélyes az alsótest túlsúlya, ill. ál-
talában a túlsúly.  Nem meglepô a testmozgás bél-
rákellenes hatása. III. stádiumos bélrákban szenvedô 
betegeknél a diagnózis utáni testmozgásnövelés 50 
százalékkal csökkenti a halálozási arányokat.  Érdekes, 
hogy a diagnózis elôtti testmozgás is csaknem ugyan-
ilyen mértékben eredményes. A kutatók a testmozgás 
jótékony hatását legalább olyan jelentôsnek tartják, 
mint az adjuváns kemoterápia rákellenes hatását. 
A tudósok az inzulin bélrákkeltô hatását gyanítják a 
fentebb leírt jelenségek mögött.  Ezt megerôsíteni 
látszik az a felmérés, amely szerint a krónikus, inzu-
linterápiában részesülô 2. típusú cukorbetegségben 
szenvedôknél évente 20 százalékkal nô a bélrák 
elôfordulásának valószínûsége. A magas inzulinszint  
2-700 százalékkal növelheti a bélrák rizikóját. Mivel a 
testmozgás inzulinérzékenységet növelô, kézenfekvô 
bélrákellenes hatásának oka is: csökkenheti a szerve-
zet inzulinszintjét. 

A számítások szerint a az összes bélrák- meg-
betegedések 12-14 százaléka a testmozgás hiányára 
vezethetô vissza. A bélrák megelôzése szempontjából 

elônyös lehet a vörös és feldolgozott húsok, valamint 
a finomított liszt- és cukortartalmú élelmiszerek fo-
gyasztásának mellôzése. Figyelemre méltó, hogy kli-
nikai kísérletben igazolták az Agaricus blazei Murill 
gombakivonat inzulinérzékenységet javító hatását. Az 
apigenin flavonoid – epigallocatechin gallattal kom-
binálva – bélrákmegelôzô hatását Németországban 
végzett kontrollált klinikai kísérlet erôsítette meg. Az 
Agaricus balzei Murill és apigenin a jövôben szerephez 
juthat a bélrák kiegészítô terápiájában.

Szerzô: Varga Gábor, Dipl.,-Kfm.
További szakirodalmi info:

www.apigenin.de, www.patkonyelv.hu
Tel.: 06/70/4231121, 06/30/3918080

Oka lehet valamilyen kezeletlen húgyúti gyulladás 
vagy szexuális úton szerzett fertôzés. Ezek keze-
lésére idôt kell szánni, mert egyrészt hatékonyan 
orvosolhatók, másrészt elhanyagolásuk súlyos szö-
vôdményeket – többek között vese- és hólyagprob-
lémákat – okozhat.

A jóindulatú prosztatamegnagyobbodás a kor-
ral járó elváltozás, míg a negyven év alatti férfiak 
alig 10 százalékát érinti, a 80 felettiek 80 százaléká-
nál kimutatható. A szövetszaporulat a mirigy tokján 
belül marad, más szervet nem veszélyeztet, viszont 
komoly vizelési problémákat és súlyos szövôdmé-
nyeket okozhat. Ez a panasz is jól kezelhetô gyógy-
szerekkel, más esetben mûtétet javasol az orvos.  
A terápia célja, hogy a páciens egészségét és szexu-
ális teljesítôképességét is visszanyerje.

A szûrés fontossága
A Magyar Urológusok Társasága által szervezett 
Prosztata Nap magyarországi rendezvényein ingye-
nesen végeztek rectalis digitális vizsgálatot (RDV), PSA 
(prosztata specifikus antigén) tesztet, vérnyomás- és 
vércukorszintmérést. Szeptember 8. és 12. között 
ezerötszázan vettek részt a Budapesten és az ország 
13 megyeszékhelyén tartott eseményeken. A Ma-
gyar Urológusok Társasága összegyûjtötte az ország 
különbözô pontjain szûrésre jelentkezett urak vizsgá-

latú daganatok által okozott halálozások sorában a 
negyedik. A szakemberek azonban hangsúlyozzák, 
ha korai stádiumban diagnosztizálják, a túlélési esé-
lyek jelentôsen növekednek. 

– Mindenfajta rákbetegség esetén a legfonto-
sabb a megelôzés, melynek szerves részét alkotja 
a szûrôvizsgálatokon való rendszeres részvétel. Az 
idei rendezvény statisztikái ismét megerôsítették, 
hogy a fiatalok még mindig nem veszik elég ko-
molyan a prevenciót, ami ellen mindenképpen ten-
nünk kell – hangsúlyozta Frédéric Ollier, a sanofi-
aventis/Chinoin vezérigazgatója.  

K. É. n

beszéljünk róla!GyóGyhír  

Megelôzhetô?
Mivel az elhízás növeli a 
jóindulatú prosztatamegna-
gyobbodás és a rosszindulatú 
elváltozás kockázatát, már fiatal 
korban érdemes gondot fordítani a 
rendszeres testmozgásra és az egész-
séges táplálkozásra. Védô hatású lehet a zsírszegény, E-vitaminban, 
cinkben, szelénben gazdag étrend (halak, zöldségfélék, gyümölcsök, 
tea, szója). Hasznos kerülni a túl fûszeres ételeket és a tömény szeszes 
italokat. Enyhébb panaszok esetén segíthetnek a vény nélkül kapható 
patikaszerek, mint a tökmagolaj, egyéb természetes alapú és homeopá-
tiás készítmények.

lati eredményeit, és feldolgozta ezt az adathalmazt. 
Az összefoglalás elgondolkodtató. A résztvevôknek 
mindössze 3 százaléka volt 40 év alatti, 75 esetben 
találtak rákra utaló jeleket, és a megszûrtek több mint 
negyedének ismételt vizsgálatot javasoltak. 

Ha ezt a rákfajtát korai stádiumában diagnosz-
tizálják, a legtöbb esetben teljes gyógyulás érhetô 
el. Hazánkban növekszik az ilyen jellegû megbete-
gedések száma, ezért 50 év fölött érdemes az urak-
nak rászánni magukat évente a szûrôvizsgálatra. 
Mivel a férfiak gyakran csak akkor keresik fel az or-
vost, amikor már nagy a baj, a halálozási mutatók 
is egyre aggasztóbbak. A prosztatarák a rosszindu-
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Generációk nôttek fel dr. Benjamin Spock útmutatásai nyomán, hiszen 
kézikönyvének elsô kiadása 1��5-ben jelent meg. Azóta számta-
lan szülô sokféle nyelven áldotta a jó doktor nevét világszerte, mert a 
köldökcsonk kezelésétôl a kiskamaszok modortalanságán át a családi 
válságokig minden kérdésre tud érthetô és használható választ adni.

Spock doktor csecsemô- és gyermekgondozása ma is a legtöbbet for-
gatott, leghasznosabb útmutató, ami a gyermekgondozásról valaha 
megjelent. Sokadik, átdolgozott, korszerûsített kiadását veheti most 

kezébe az olvasó. Az alaphelyzet ugyanis nem változott: egy kisbaba érke-
zése alaposan felforgatja a pár életét, akik ettôl kezdve szülôként felelnek 
gyermekük felneveléséért. Elsô, rokonszenves tanácsa: bízzunk magunk-
ban és a józan eszünkben! Ne a szakemberek és a környezetünkben élôk 
elvárásainak akarjunk megfelelni. A természetességbôl, ösztönösségbôl 
fakadó apróbb hibák kisebb kárt okoznak, mintha aggodalmaskodásunk 
miatt görcsösen igyekeznénk megfelelni az elôírásoknak.

Szeretetre, következetességre és gondoskodásra van szüksége minden 
gyereknek. Ha mindezt megkapja, már nem perdöntô, hogy textilpelenká-
ba csomagoljuk vagy eldobhatóba. 

Spock doktor és szerzôtársa, dr. Steven J. Parker naprakész ismeretek-
kel segíti a szülôket, hogy életük legszebb feladatát, a gyermeknevelést 
sikerrel teljesítsék. Fôbb témakörök: szoptatással kapcsolatos kérdések, 

a szükséges védôoltások rendje, vita-
minadás és étkezési javaslatok. Gyak-
ran felvetôdô orvosi kérdések, például 
a szamárköhögés elleni védôoltásról, a 
pelenkakiütésrôl, a csecsemôkori has-
menésrôl, a gerincferdülésrôl. A gyer-
mekek felvilágosítása szexrôl, a fogamzásgátlásról, a homoszexualitásról, 
az alkoholról, a dohányzásról, a drogfüggésrôl, az AIDS-rôl. Az iskola és 
tanulási nehézségek, az agresszió leküzdése, elsôsegélynyújtás és baleset-
megelôzés, beleértve a sport- és szabadidôs tevékenységeket. Érthetôen 
szólnak olyan kényes kérdésekrôl is, mint a fogyatékos gyermek nevelése 
vagy a homoszexuális szülôkhöz való viszonyulás. Az eligazodást tárgy-
mutató és az orvosi szakkifejezések szótára könnyíti meg. Ezt a hasznos 
kézikönyvet a 3. oldalon található kupon segítségével most kedvezményes 
áron rendelheti meg.

K. É. n
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Arany tetôtôl talpig
Ezt az exkluzív testszépítô kezelést különleges alkalmakra ajánlom vendégeimnek. 
Az eljárás alapját az arany több ezer éve ismert gyógyító hatása adja. Nézzük meg 
közelebbrôl, mire jó ez nemesfém, amikor nem kiegészítôként hordjuk, hanem szép-
ségünk érdekében alkalmazzuk kozmetikai kezelésként. 

Az ókori Kínában Yang-fém gyanánt használták, miszerint erôt és energiát ad a 
sejteknek. A modern hatóanyag-kutatások bebizonyították, hogy az arany jelentôsen 
növeli a bôrsejtek nedvességfelszívó és -megtartó képességét, emellett jótékonyan 
befolyásolja a testszövetek elektromos egyensúlyának helyreállítását, melynek követ-
keztében beindul a sejtek erôs revitalizációja, megújulása, és a biokémiai folyamatok 
helyreállítása. A bôr szövete erôsebb, rugalmasabb, feszesebb lesz, ezáltal lényege-
sen javul a testkontúr. Az eljárás során felhasznált készítmények fi noman porított 
aranyrészecskéket tartalmaznak, melyek a bôrfelszínen – mint testsmink – elegánsan 
csillogó fi lmréteget képeznek. Gyakori Body Wrap kezelés menyasszonyok testének 
szépítésére, a napbarnított bôr ragyogását rendkívüli módon kiemeli.

Az arany egyfajta luxust jelent, másrészt ténylegesen igazi kényeztetés nemcsak 
a bôrnek, hanem a nemes adalékanyagok – az artemisia-, barack- és rózsakivonatok 
– aromaterápiás tulajdonságainak köszönhetôen a léleknek is.

Gyógyhír
KLINIKA

Az orvos válaszol
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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!
Azok a pácienseink, akik utánaszámolnak az éves 
szemüveg-, illetve kontaktlencse- költségeiknek, 
nem tartják drágának az eljárást. A kezelés díja sze-
menként 129 000 Ft, de részletfizetésre is van lehetô-
ség, ennek díja mindössze havi 9500 Ft 11 hónapon 
keresztül, 45 000 Ft-os kezdôrészlettel. A befektetés 
3-4 év alatt biztosan megtérül, mivel a páciens élesen 
lát majd távolra, így nem kell egy életen keresztül fi-
zetnie 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, 38 000 
sikeres kezelés tapasztalata alapján.
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*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.   
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Szeptemberi számunk helyes megfejtése: Sercegô gél (skandináv) és 5,5,1,1 (sudoku). A VICIS Phar-
ma Kft. értékes ajándékcsomagját nyerte: Makrai Györgyné (Budapest), a Hoodia Kft. értékes aján-
dékcsomagját nyerte Szalántai Antal (Mohács). Gratulálunk!

qu Töltse ki a hálózatot úgy, hogy minden sorban és oszlopban, valamint a 3x3-as 
mezôkben az 1 és 9 közötti számok csak egyszer szerepeljenek! Megfejtés-
ként a színnel jelölt négyzetekben levô számokat – oszloponként balról jobbra 
haladva – kell beküldeni.
Helyes megfejtôink között a Studio Moderna Kft. értékes ajándékcsomagját 
sorsoljuk ki. Kérjük, a megfejtéseket 2008. október 25-ig küldjék el szerkesz-
tôségünkbe nyílt postai levelezôlapon vagy e-mailben.(Kérjük, e-mailjükben is 
tüntessék fel postai címüket!)
Cím: 1139 Budapest, Üteg u. 49., e-mail: rejtveny@gyogyhir.hu

E havi skandináv rejtvényünk fôsorából arra a kérdésre kaphatunk választ, 
hogy mit biztosít  a PRE~SEED®  intim síkosító gél a gyermekáldásra vágyó 
pároknál?
Októberi rejtvényünk helyes megfejtôi között a Vicis Pharma Kft. értékes 
ajándékcsomagját sorsoljuk ki. Kérjük, a megfejtéseket 2008. október 25-
ig küldjék el szerkesztôségünkbe nyílt postai levelezôlapon vagy e-mailben. 
(Kérjük, e-mailjükben is tüntessék fel postai címüket!)
Cím: 1139 Budapest, Üteg u. 49., e-mail: rejtveny@gyogyhir.hu

rejtvényGyóGyhír  

A prE~sEED® intim síkosító gél elôsegítheti a megtermékenyülést a gyermekáldásra vágyó 
pároknak. A speciális igények szerint formulált prE~sEED®  „termékenység-barát” 
síkosító gél, összetevôi nem irritálják a hüvely nyálkahártyáját, valamint a legjobb feltételt

nyújtják a megtermékenyítés számára. 
Vicis Dialab kft.

1027 Bp., Kapás u. 11–15. Tel.: (1) �57-��21, info@vicisdialab.com  www.vicisdialab.com

A kosmodisk classic gerincbántalmi 
segédeszköz a hát- és derékfájás enyhíté-
sére vagy akár megszüntetésére szolgál. 
Akupresszúrás pontok stimulálásával, a 

gerinc melletti izmok masszírozásával éri 
el hatását. Teljesen biztonságos eszköz: 
nincs mellékhatása, nincs ellenjavallata.

Veni      vidi
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