
IV. évfolyam
12.  szám                                                                                                2009. december

Ezt a Gyógyhír magazint
mi ajándékoztuk Önnek:

egy csepp
fi gyelem   
Interjú erôs AntóniávalInterjú erôs Antóniával

influenza:
fókuszban a megelôzés

beigli cukorbetegeknek

kordában tartott
vérnyomás

GyógyhírmagazinGyógyhír



Gyógyhír magazin    �Gyógyhír december

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: Infopress Group Hungary Zrt. 2600 Vác, Nádas u. 6.  
Felelôs vezetô: Lakatos Imre vezérigazgató

A lapban megjelenô hirdetések tartalmáért és helyesírásáért felelôsséget nem 
vállalunk!

A magazin elôfizetési díja egyéni elôfizetôk számára:  
fél évre 1200 Ft, egy évre 2400 Ft 

A Gyógyhír Magazin a MATESZ tagja
 HU ISSN 1787-6710

Lapunkat rendszeresen szemlézi 
Magyarország legnagyobb médiafigyelôje, az

A  Gyógyhír magazin a legnagyobb auditált példányszámú 
gyógyszertári terjesztésû magazin

  

decemberGyóGyhír  

ISO 9001:2000

13+1 könyvtipp karácsonyra a                könyvesbolttólGyógyhír 
A könyv ára a szállítási költséget nem tartalmazza! Szállítás: postai utánvéttel.

Kérjük, ikszelje be a megrendelni kívánt könyvet!

InterneteS honLApunKon több Száz eGéSzSéGüGyI KönyvbôL rendeLhet! továbbI InForMáCIÓ: reMényI évA, teL.: 452-0277

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 interneten is,
 a www.gyogyhir.hu címen, és
személyesen is átveheti 9–16-ig a

következô címen:1139 Budapest, Üteg u. 49.

Megrendelôszelvény

www.gyogyhir.hu

2.

3.

4.

11.

12.

Robert O. Young PhD.;
Shelley Redford Young
ph csoda
a cukorbetegségre
A könyv egy könnyen követhetô  
programot kínál, amely segít abban, hogy 
átvegye az irányítást az 1-es és a 2-es típusú 
cukorbaj felett, és bemutatja, hogy ön miként 
tarthatja fenn azt a megfelelô lúgos belsô 

környezetet, amire a testének szüksége van. Ez a kizárólag 
természetes alapokon nyugvó program segíthet önnek 
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azokat a károkat, amiket okoz.	 																													
																																																														2500	Ft					

+1
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hanem számos orvosilag is megalapozottat ismerhetünk 
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Amikor régi karácsonyokra gondolok, 
nem az ajándékok jutnak az eszembe. 
Inkább a szeretteim, akikkel körbeültük 

az ünnepi asztalt. Meg a készülôdés, a várakozás izgalma. 
A diótörés, a mákdarálás, a beiglisütés és a szaloncukor 
zsinórra kötözése közben mesélt történetek. A jó ízû beszél-
getésekre emlékszem akkor is, amikor egy viharvert fenyô-
fát sikerült venni, és csoda történt: feldíszítve karácsonyfa 
lett belôle. Az ünnep attól volt szép, hogy együtt voltunk, 
és nem azon versenyeztünk, hogy ki tud drágább ajándé-
kot venni. Mert szeretetet, összetartozást nem lehet – hitelre 
sem – vásárolni. 

Munkatársaim nevében minden
kedves Olvasónknak jó egészséget,

békés karácsonyt és boldog új évet kívánok!
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Mit tehetünk a járványként terjedô influenza megelôzéséért? Ne láto-
gassuk beteg barátainkat, kerüljük a tömeget, figyeljünk a fokozott 
higiéniára, és ha lehet, oltassuk be magunkat mindkét influenza-

vírus, továbbá a gyakori szövôdményként jelentkezô tüdôgyulladás (pneumo-
kokkusz) ellen. Érdemes megfogadni az ÁNTSZ Országos Tisztifôorvosi Hiva-
talának tanácsait.

Idén kétféle influenza fenyegeti az egészségünket. A szokásos, szezonális kórokozó rendsze-
rint januártól márciusig okoz tömeges megbetegedéseket, az új típusú, (A) H1N1 vírus azon-
ban már most járványként terjed.  

Kérdések és válaszok az influenzáról

életben marad-e a vírus a különbözô tárgyak felületén, például a 
számítógép billentyûzetén?
Igen. Az influenzavírus képes terjedni oly 
módon is, hogy valaki a kezével a külön-
bözô tárgyak megfogásával továbbítja az 
azokra leülepedett  váladékcseppekben 
található vírust a saját nyálkahártyájára 
(szemébe, szájába, orrába). A szokásos 
módszerrel végzett gyakori takarítás ele-
gendô a felületek és tárgyak tisztán tartá-
sára, külön fertôtlenítésre nincs szükség.

Melyek az új típusú influenza tünetei?
Általában az influenza szokásos, jellegzetes tüneteivel jár, és szövôdmény nélkül, 
magától gyógyul. Hirtelen kezdôdik, a leggyakrabban észlelt tünetei: láz, köhö-
gés, torokfájás, orrdugulás, orrfolyás, izomfájdalom, fejfájás, fáradtság, hidegrázás.  
A légúti panaszok mellett esetenként gyomor-bélrendszeri tünetek is elôfordulhat-
nak, például hasmenés, hányinger, hányás.

Mennyi a betegség lappangási ideje?
Általában 1-4 nap, maximum 7 nap. Ezért hasznos tömeges megbetege-
dés esetén az 1 hetes óvodai, iskolai szünet elrendelése, így lassítani lehet 
a járvány terjedését.

Mi a teendô, ha az influenza tüneteit észleli magán valaki?
A legfontosabb teendô, hogy a beteg maradjon otthon. Ajánlott az ágynyu-
galom, a láz csillapítása és a bôséges folyadékfogyasztás. Ha a beteg krónikus 
alapbetegségben szenved, és hirtelen rosszabbodni kezd az állapota, vagy szö-
vôdmények lépnek fel (például néhány napos láztalanság után újból felszökik a 
láza, vagy 3-4 napon túl elhúzódó láz, fülfájás, nehézlégzés jelentkezik), vegye 
fel a kapcsolatot a háziorvosával, illetve a gyermekorvossal, hiszen az orvos dönt-
het a megfelelô kezelésrôl és az esetleges kórházi beutalásról.

Melyek a kézhigiéné alapvetô szabályai?
A kézmosás meleg vízzel, szappannal tör-
ténjen, és legalább 20 másodpercig tartson. 
Azok az alkohol tartalmú kézfertôtlenítôk, 

amelyek legalább 60 százalékos alkoholtar-
talmúak, szintén hatásosak.

hogyan lehet megelôzni a megfertôzôdést, illetve a fertô-
zés terjedését?
A fertôzôdés esélye csökkenthetô, ha kerülik a szoros érintkezéseket, a kéz-
fogást, a puszit, és betartják az általános személyi higiénés szabályokat, kü-
lönös tekintettel a gyakori kézmosásra, a köhögés-tüsszentés etikettre (csak 
zsebkendôbe!), továbbá erre a gyermekeket is megtanítják.

Ashaninka
MACSKAKAroM tAbLettA
Segítsen immunrendszerének, 
hogy megvédhesse Önt a bakté-
riumok és vírusok által provokált 
akut és krónikus (visszatérô) fer-
tôzésektôl, így az orrmelléküreg-,	
arc-	és	homloküreg-gyulladástól,	
torokgyulladástól,	légcsôhuruttól,	
megfázástól,	hörghuruttól	stb.

KoCKázAtoKrÓL éS MeLLéKhAtáSoKrÓL oLvASSA eL A beteGtáJé-
KoztAtÓt, vAGy Kérdezze MeG KezeLôorvoSát, GyÓGySzeréSzét!

prAKtIKáK SzárAz KöhöGéSre  
Aconitum napellus segíthet egy hideg napon vagy érzelmi trauma 
után jelentkezô köhögésen. Az inger állandó és fájdalmas. Jellemzô, 
hogy meleg szobába érve kezdôdik. 
belladonna a megfelelô szer, ha a torokban csiklandozó érzést okoz 
az intenzív köhögési inger, és fejfájás kíséri.
A lefelé húzódó, fájdalmas, szájszárazsággal járó száraz köhögés javul-
hat a bryoniától. Jellemzô, hogy a beteg a mellkasára szorított kézzel 
köhög, és pihenésre, egyedüllétre vágyik.
Különös tünet, ha egy rekedt, köhögô beteg tea helyett hideg vizet 
kíván, gondoljunk ilyenkor a phosphorusra. Nevetésre is rosszab-
bodik.
Hideg vízre javul a Coccus Cacti állapot is. Erôs rohamoknál ajánlott, 
ahol a gége viszket, és piros az arc. Csalóka a neve, nem kaktusz nö-
vénybôl, hanem egy bíbortetû nevû állatból készül.  
Csengô köhögésnél a rézbôl készült Cuprum metallicum, ugatónál a 
Spongia, mélyrôl jövô, fémesnél a Causticum segíthet. A Causticum-
nál sokszor jellemzô még az is, hogy köhögésnél elcseppen a vizelet.  

Ha nincs ötletünk, az alábbi hármasfogatot száraz köhögésre bármi-
kor kipróbálhatjuk: drosera  (itt az öklendezés gyakori kísérôtünet), 
Spongia, Cuprum.  
 

Pucsok Bernadette

Keresse a gyógyszertárakban és a gyógynövényboltokban!
Forgalmazza: ASHANINKA Pharma Kft. 1118 Budapest, Pannonhalmi út 6.
Tel./Fax: (1) 319-2160, www.fitoshop.hu
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Gyógyhír
klinika

Az orvos válaszol

Dr. Tamasi József
belgyógyász szakorvos

Telefon: (1) �1�-201�, (1) �1�-206� 
E-mail: recepcio@biovital.hu

Erôsítsük immunrendszerünket!

Különösen télen kell odafi gyelnünk az immunrendszerünkre, amikor 
rövidek és jórészt napfény nélküliek a napok, alig vagyunk friss leve-
gôn, keveset mozgunk, étrendünkbôl hiányoznak a friss zöldségek, 

gyümölcsök, vitaminok. Pedig a vitaminok az élet fenntartásához nélkülöz-
hetetlenek. Szervezetünk nem tudja ôket elôállítani, tehát készen kell ôket 
felvennünk. A táplálékok általában tartalmazzák azt a mennyiséget, melyre 
szükségünk van, ugyanakkor vizsgálatok igazolták, hogy az élelmiszerek vi-
tamintartalma drasztikusan csökkent az utóbbi 20 évben a mezôgazdasági 
és élelmiszeripari technikák következtében. Vitaminhiány esetén a szerve-
zet nem tudja megfelelôen ellátni a feladatát, de a vitaminok pótlásától 
meggyógyulhat. 

Az immunrendszer mellett a kórokozókkal szembeni védekezésünk 
több fontos elembôl áll: a bôr savköpenye, a gyomor savelválasztása, az 
edzett izomzat, a jól mûködô anyagcsere. Ha a kórokozók túljutnak e vé-
delmi vonalakon, akkor az immunsejtek aktiválódnak. Sok fi zikai, életmód-
beli tényezôvel erôsíthetjük ellenálló képességünket. A hôingerek például 
felpörgetik immunrendszerünket. Sétáljunk sokat a friss levegôn! Szaunáz-
zunk heti egy-két alkalommal! 

Immunrendszerünk alapvetô tulajdonsága, hogy tanulni akar, minél több 
betolakodóval kell megbirkóznia, annál ütôképesebb fegyvereket fejleszt ki. 

Sportoljunk hetente 3-4 alkalommal! A kitartásunkat edzô mozgás-
formák, a gyaloglás, a kocogás, a biciklizés vagy az úszás különösen jó 
formába hozzák immunrendszerünket. A pihentetô alvás, a lelki egyensúly, 

a megfelelô stesszkezelés ugyancsak erôsíti, míg az egészségtelen, hiányos 
táplálkozás gyengíti ellenálló képességünket. Legfontosabb az A-, a B6-, 
a  C- és az E-vitamin, valamint a béta-karotin, ugyanis serkentik a véde-
kezésért felelôs sejtek aktivitását és teljesítôképességét. Fogyasszunk sok 
olyan gyümölcsöt és zöldséget, amelyek színe megegyezik a közlekedési 
jelzôlámpa színeivel! Az intenzív piros, sárga és zöld színû gyümölcsök és 
zöldségek különösen sok karotinoidot tartalmaznak. Az ép immunrend-
szerhez szükséges ásványi anyagok és nyomelemek a cink, vas, réz, mag-
nézium és szelén. 

Immunrendszerünk szerveihez tartozik bélfl óránk is. Az egyoldalú táp-
lálkozás, a túl sok fehérje, a túl könnyen emészthetô szénhidrátok – cukor, 
fehér liszt – fogyasztása, az olyan gyógyszerek, mint az antibiotikumok és 
a cortisonok károsíthatják a bélrendszerünkben található hasznos bakté-
riumokat. A probiotikumkúra segíthet az egészséges bélfl óra fenntartá-
sában. 
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A közelmúlt át-
ütô orvosi 
f e l f e d e z é s e 

az LGG (Lactobacillus 
GG) nevû jótékony tej-
savbaktérium, amely új 
fejezetet nyitott a felsô 
légúti betegségek el-
leni védekezésben. 
Olyan lehetôség került 
a kezünkbe, mellyel je-
lentôsen csökkenthet-
jük az esélyét annak, 
hogy elkapjuk például 
a náthát, influenzát, 
torokgyulladást. 

A jótékony tejsav-
baktériumok, más né-
ven probiotikumok megismerése az 1900-as évek 
elején kezdôdött, amikor egy Mecsnyikov nevû 
orosz tudós megfigyelte, hogy a kaukázusi embe-
rek hosszabb és egészségesebb életet élnek. Ezt 
azzal magyarázta, hogy arrafelé sok Lactobacillus 
tartalmú erjesztett tejterméket (pl. savanyított juh-
tejet) fogyasztanak, mely csökkenti a kórokozó 
baktériumok számát. Mecsnyikov az immunitás 
megismeréséért végzett vizsgálataiért 1908-ban 
Nobel-díjat kapott. Évtizedekkel késôbb, hosszú 
kutatómunka eredményeképpen két amerikai tu-
dósnak sikerült azonosítania a Lactobacillusok egy 
különösen jótékony fajtáját, az LGG-t. Errôl a jóté-
kony bacilusról felfedezése óta több száz klinikai 
vizsgálaton alapuló tudományos cikk jelent meg. 
Az egyik vizsgálat szerint azok az óvodások, akik 
rendszeresen kapták az LGG-t, ritkábban beteged-
tek meg, így kevesebbet hiányoztak az óvodából, 
mint az LGG-t nem szedô társaik. Ha mégis meg-
fertôzôdtek, akkor enyhébb volt a betegség lefo-
lyása, valamint gyorsabban gyógyultak meg. Ese-
tükben kisebb eséllyel alakultak ki szövôdmények 
(mint pl. középfül-, homlok- és arcüreggyulladás), 
és kevesebbszer volt szükségük antibiotikus ke-
zelésre. Az LGG rendkívül hatékonynak bizonyult 
felnôtteknél is. Egy svájci vizsgálatban szedése 

csökkentette a be-
tegek orrüregében a 
kórokozó baktériumok 
elôfordulását. Az ered-
mények annyira meg-
gyôzôek, hogy mára 
az LGG számos ország-
ban az egészségmeg-
ôrzés aktív részévé vált. 
Magyarországon is 
több tízezer felnôtt és 
gyermek szedte már, 
és sokan ennek tulaj-
donítják, hogy azóta 
lényegesen ritkábban 
vagy egyáltalán nem 
kaptak el felsô légúti 
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 se-
gíti a szervezet védekezését, és harcol a kórokozók 
elszaporodása ellen: 1. fokozza azon antitestek ter-
melôdését, melyeket immunrendszerünk állít elô a 
betegségeket okozó vírusok és baktériumok elpusz-
títására, 2. fogyasztja a táplálékot a kórokozók elôl, 
így azoknak nem jut elég, és egy részük elpusztul, 
3. akadályozza a betegséget okozó baktériumok 
megtelepedését a test bizonyos részein, így azok ha-
marabb kiürülnek a szervezetbôl. E hatások eredmé-
nyeként a kórokozók kevésbé tudnak a szervezetben 
elszaporodni és betegségeket okozni. 

Régóta köztudott, hogy a vitaminok és ásvá-
nyi anyagok szükségesek a szervezet egészséges 
mûködéséhez. Az LGG velük kombinálva még ha-
tásosabban küzdhet a betegségek ellen. A  patikák-
ban kapható olyan készítmény, amely vitaminok és 
ásványi anyagok mellett nagy mennyiségû LGG-t is 
tartalmaz.

Az LGG (Lactobacillus GG) probiotikum segítségével 
hatékonyabban védhetjük családunk egészségét szá-
mos felsô légúti betegség, mint pl. nátha, torokgyulla-
dás, influenza ellen, vagy ha már kialakult a betegség, 
gyorsíthatjuk a gyógyulást.

Hatásos védelem 
nátha, influenza ellen
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A vérnyomás két erô egymásra hatásából 
tevôdik össze: az egyik, amelyet a szív 
kifejt, amikor a vért pumpálja az erekbe, 

a másik az az ellenállás, amelyet a verôerek fala 
ezzel a nyomással szemben mutat. A vérnyomás 
szabályozását összetett rendszer végzi, melynek 
része a szív, az erek, az agy, a vesék és a mel-
lékvesék. Értékét két szám mutatja: a felsô érték 
a szisztolés nyomás, amelyik a szív erôkifejtését 
írja le, az alsó érték a diasztolés nyomás, amely 
a szívütések közötti nyomásviszonyokat tükrözi, 
Hgmm-ben megadva. Fiatal felnôttek esetében 
ideális a 120/80 Hgmm, felnôtteknél a szisztolés 
vérnyomás 100 és 140 Hgmm között, a diasztolés 
60 és 90 Hgmm között normális. 

A végzett tevékenységtôl függôen a vérnyo-
más kismértékben változik a nap folyamán, reggel 
és kora este a legmagasabb. Az agynak a tevé-
kenységtôl függetlenül percenként körülbelül 90 
ml oxigéndús vért kell kapnia. 

Veszélyes szövôdmények
Magas vérnyomásról (hipertóniáról) akkor beszé-
lünk, ha legalább három különbözô napon 140/90 
Hgmm-t vagy ennél magasabb értéket mérünk.  

A felnôtt lakosság 1�-20 százalékát, a 60 év felettieknek 
mintegy felét érinti a néma gyilkosnak is nevezett magasvér-
nyomás-betegség. Számuk azonban valószínûleg ennél több, 
hiszen ez a baj évekig nem okoz panaszokat. 

Alattomos kór: a magas vérnyomás

A magas vérnyomás kialakulásának pontos oka 
legtöbbször ismeretlen. Általában nem áll mögöt-
te szervi elváltozás, hanem több tényezô – túlzott 
folyadék-, só-, alkoholfogyasztás, dohányzás, elhí-
zás, mozgásszegény életmód – és az öröklött haj-
lam együttes hatásának következménye. Ebben az 
esetben elsôdleges (primer) hipertóniáról beszé-
lünk. A másodlagos (szekunder) vagy tüneti ma-
gas vérnyomás esetén pontosan megállapítható 
a hátterében álló kórfolyamat, például vese- vagy 
hormonális problémák. A terhesség során átme-
netileg veszélyesen megemelkedhet a vérnyomás.

A hipertónia évekig tünetmentes maradhat, 
sokszor csak egy rutin orvosi vizsgálat alkalmával 
derül ki. Jellemzô tünet lehet a tarkótáji fejfájás, 
szédülés, fáradékonyság, orrvérzés, látászavarok, 
mellkasi fájdalom. A kezeletlen magas vérnyo-
más súlyos szövôdményeket okozhat; jelentôsen 
fokozza az agyi történések veszélyét, például a 
fiatalkori stroke elsô számú rizikófaktora, emellett 
a szívelégtelenség és a szívinfarktus egyik kiváltó 
oka. A kezeletlen magas vérnyomás az ideghártya, 
a retina ereinek szûkületét, elzáródását okozhatja, 
amely évek alatt vaksághoz vezethet. A vese külö-
nösen érzékeny a magas vérnyomás miatt megvál-
tozott viszonyokra, mûködése károsodhat.

Nem csak gyógyszerekkel
A hipertónia a legtöbb esetben nem gyógyítha-
tó, de gyógyszerekkel és az életmód megváltoz-
tatásával jól karban tartható. A vérnyomáscsök-
kentô gyógyszerekkel minden hipertóniás beteg 
vérnyomása beállítható, de a kezelést egyénre 
szabottan kell végezni. A rendszeres gyógyszer-
szedés és vérnyomásmérés mellett szükség van a 
súlyfelesleg leadására, a dohányzás, az alkohol-
fogyasztás kerülésére, a sóbevitel csökkentésére. 
Vásárláskor ellenôrizzük az élelmiszerek címkéjén 
a nátrium- és kalóriatartalmat! Ne feledjük, hogy 
a feldolgozott élelmiszereknek (sajtok, húskészít-
mények, gyorsételek, porlevesek) nagyon magas a 
nátriumtartalmuk! Együnk minél több káliumban, 
kalciumban és magnéziumban gazdag zöldséget, 
gyümölcsöt. A vöröshagyma és a fokhagyma is 
csökkenti a vérnyomást, akárcsak a méz. A stressz 
kezelése is fontos – szánjunk több idôt lazításra és 
testmozgásra. 

VAJDA ANGÉLA n
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Az Egy Csepp Világnapon sokan ismerôsként 
köszöntötték Erôs Antóniát, aki immár negye-
dik alkalommal volt a népszerû családi egész-
ségnap háziasszonya. Legjobb „nevelô” a jó 
példa: az RTL Klub Híradó szerkesztô-mûsor-
vezetôje láttán mindenki elhiszi, hogy cukor-
betegen is lehet szép és sikeres, sôt boldog 
kismama az ember.  

Az elsôk egyike volt, aki a nagy nyilvánosság elôtt vállalta 
betegségét, és népszerûségét az egészségügyi felvilágosítás 
szolgálatába állította. nehéz volt meghozni ezt a döntést?
Nem volt tudatos. Egy interjú közben megmértem a vércukrom, így 
kezdtünk el errôl beszélgetni az újságíróval, végül címlaptörténet 
lett belôle. Akkor nem sejtettem, hogy ezzel fontos lépést tettünk 
meg: nyilvánosan beszéltünk egy problémáról, amit sokan titkol-
nak, rejtegetnek, mert nem akarnak hátrányba kerülni. Késôbb, 
amikor sok visszajelzést kaptam sorstársaktól, és más betegségek-
ben szenvedôktôl, megértettem, hogy ez fontos, és az lenne baj, ha 
hallgatnánk róla. Rengetegen mondták, írták meg, hogy erôt adott 
nekik az én történetem, az, hogy úgy érezhetik, nincsenek egyedül, 
és lehet cukorbetegen is karriert csinálni, teljes életet élni. Azóta tu-
datosan beszélek errôl minél többet, hogy értsék meg az emberek, 
hogy mindenki ugyanannyit ér, legyen az cukorbeteg, vagy akár 
más krónikus betegséggel küzdô. Most hogy már gyerekeim is van-
nak, talán még több embernek mutathatok példát.
Mikor és milyen céllal hozta létre az egy Csepp Figyelem Ala-
pítványt? 
Az alapítvány ötlete 2002-ben született meg, de a hivatalos indulás 
2005. november 14-e volt, a Diabétesz Világnapon. A cél a cukor-

nÉVJEGY
Erôs Antónia az rtl klub Híradó 

szerkesztô-mûsorvezetôje.
1995 óta cukorbeteg.

ikerbabái, szonja és Mátyás 2009. 
július 29-én születtek.

Erôs Antónia:
Egy csepp fi gyelem

betegség korai felismerése és megelôzése 
kampányokkal, patikai programokkal, 
szûrésekkel, tanácsadással, ingyenes ren-
dezvényekkel, mint amilyen az Egy Csepp 
Világnap. Minél több ember ismerje meg 
a cukorbetegséget, és aki érintett, tegyen 
meg mindent a szövôdmények elkerülésé-
ért. Az érdeklôdôk sok hasznos informáci-
ót találhatnak honlapunkon, a www.egy-
cseppfigyelem.hu-n.
Milyen eredményeket hoztak az eddigi 
egy csepp világnapi rendezvények? 
  Idén tartottuk a negyediket. Az elsô év-
ben 6500, tavaly több mint 8000 ember 
látogatott ki a Syma Csarnokba. Ez is jelzi, 
hogy egyre népszerûbb a rendezvény. Cél, 
hogy a családok együtt jöjjenek el, és min-
den generáció megtalálja a magának való 
programot. Ezek között vannak szûrések, 
koncertek, sorsolások, játékok, közönség-
találkozók sztárokkal, és még sok minden 
más. A mostani Egy Csepp Világnapon is 
mi voltunk a házigazdák Szellô Istvánnal. 
István lelkes támogatója az alapítványnak, 
ô vezeti sajtótájékoztatóinkat, rendez-
vényeinket, sôt azt mondta, hogy amióta 
létezik az alapítvány, adója 1%-át biztos és 
hiteles helyre ajánlja fel: az Egy Csepp Fi-
gyelem Alapítványnak. 
hogyan változtatta meg az életét a cu-
korbetegség?  
Azóta élek tudatosan és egészségesen. 
Napi ötszöri, hatszori étkezés, rendszeres 
mozgás, napi 7-8 óra alvás, és persze ön-
ellenôrzés, kezelés. Mindezt hamar meg-
szoktam, és most már természetesen élek 

együtt a betegségemmel. Mindenhez tu-
dunk alkalmazkodni, de az is fontos, hogy 
ne váljunk rabjává a betegségnek. 
Korábban nem javasolták a cukorbeteg 
nôknek, hogy szüljenek. Mennyi oda-
figyelést igényelt az állapota, amikor 
várandós volt? 
1921, az inzulin felfedezése óta cukorbe-
teg nô is szülhet. Ma már ez nem kérdés, 
de persze sokkal nagyobb odafigyelésre 
van szükség már a teherbeesés elôtt. Fon-
tos a még gyakoribb önellenôrzés és orvosi 
kontroll, a megfelelô anyagcsere, kiegyen-
súlyozott vércukorszintek biztosítása. Na-
gyon sokat köszönhetek az orvosaimnak, 
dr. Baranyi Évának és dr. Végh György-
nek, mindketten specialistái a cukorbeteg 
terhességnek. Az, hogy a terhességem és 
a szülés is problémamentes volt, ez a leg-
több, amit adhattak nekem. No meg sok 
bátorítást és szeretetet.
Két apróság ellátása nem könnyû fel-
adat. hogyan alakulnak a napjai? 
  Most minden róluk szól, és ez így van 
rendjén. A napirendet a szoptatások köré 
szervezem, így mindenre jut idô. Ôk még 
négyóránként esznek, de az evések között 
van idô bevásárlásra, kávézásra, sétára, 
az otthoni teendôkre. Magamra is marad 
egy-egy óra. „Elkísértek” már fodrászhoz, 
türelmesen végigaludták, aztán siettünk 
haza. Mindenben óriási segítség a férjem, 
nélküle nem boldogulnék ilyen könnyen. 
Persze számíthatunk a családomra és a leg-
közelebbi barátokra is.

KOLIMÁR ÉVA n
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ALOE VERA, KAMILLA, ÁRNIKA,
FEKETE NADÁLYTÔ, CICKAFARK
A hideg, téli szél okozta bôrpír, illetve 
a nagyon száraz, problémás és viszketô 
bôr enyhíthetô és megelôzhetô, de a 
normál bôr ellenálló képességét is meg-
növeli. 120 ml. Ajánlott fogy. ár: 3500 Ft

A grapefruitmag-kivonat  kiváló vírus-, bakté-
rium- és gombaölô hatású. Biofl avonoid- tartalma 
révén antioxidáns hatású.  A vörös áfonya érvédô, 
bôrregeneráló, a húgyúti szervek és a prosztata 
védelmezôje. 

Erôsítse szervezetét, immunrend-
szerét CitroBiotic Bio grapefruit-
mag kivonattal és Preisel-San+C 
vörös áfonyával!

A Halos & Horns baba- és gyer-
mekápoló termékek növényi 
eredetû tisztító összetevôkkel 
készültek. A hipoallergén für-
detô és sampon nem tartalmaz 
SLS-t, ftalátokat, parabént, 
triclosant.

Psyllium Basic Fibre kapszula: 
a természetes rost
Az indiai útifüvet tartalmazó kapszula termé-
szetes módon szünteti meg a székrekedés és az 
IBS-szindróma tüneteit, csökkenti a koleszterin-
szintet, eltávolítja a lerakódott méreganyagokat, 
és segíthet az egészséges fogyásban.
természetesen gluténmentes!
További információ és rendelés:
www.husk.hu
Tel.: 06-20/464-7493

Az indiai útifû lisztté ôrölt korpáját 
tartalmazó FiberHUSK® 85% rostot tar-
talmaz, mellyel egészségesebb, puhább 
és tovább eltartható süteményeket, ke-
nyereket süthetünk csupán egy kanálnyi 
rost hozzáadásával, mesterséges adalékok 
nélkül. természetesen gluténmentes!

Receptek, információ és rendelés:
www.husk.hu
Tel.: 06-20/464-7493

FiberHUSK®

rostadalék sütéshez
BABAVÁLLALÁS ELÔTT
Az ovAnt étrend-kiegészítô  elôsegíti 
a terhességre készülô nôi szervezet ki-
egyensúlyozott mûködését, hormonális 
és emocionális egyensúlyát. Védi a szü-
letendô baba egészségét a petesejteket 
károsító oxidatív gyökökkel szemben. 
Férfi aknak a megtermékenyítôképes-
ség optimálására, a spermiumok védel-
mére a FeruLAnt kapszula ajánlott.

STERIL CUMITÖRLÔKENDÔ – BABÁKNAK
(tasakban)
 

Viofor. JPS terápia: Family

Megjelent az ott-
honi használatra al-
kalmas készülék!
Mozgásszervi, osz-
teoporotikus, reu-
ma-, sztrók-, kerin-
gési problémák 
kezelésére!

KORUNK LEGHATÁSOSABB KEZELÉSE A MIKROHULLÁMOS TERÁPIA, AZON-
NAL  LÁTHATÓ EREDMÉNY, VÉRZÉS, KÖTÖZÉS, MELLÉKHATÁS NÉLKÜL! AZ 
ÉR VASTAGSÁGÁTÓL, SÛRÛSÉGÉTÔL FÜGGÔEN AKÁR EGY KEZELÉSSEL IS 
TARTÓS EREDMÉNY, ELÉRHETÔ ÁRON! INGYENES KONZULTÁCIÓ!

Vörös Máka kivonatot, likopint, 
vitaminokat és nyomelemeket 
tartalmazó étrend-kiegészítô 

kapszula.

FérFI-eGéSzSéG
FérFIerô

Forgalmazza: ASHANINKA Pharma Kft. 
1118 Bp., Pannonhalmi út 6.
Tel./Fax: (1) 319-2160,  www.fi toshop.hu 

Kapható a gyógyszertárakban és dm üzletekben.
Forgalmazza: Intercooperation zrt.,  tel.: (06-1) 416-0400, www.intercooperation.hu

HALOS & HORNS BABA-
ÉS GYERMEKÁPOLÓ CSALÁD

Cumi, cumisüveg, játékok, kanál,
etetôszék, babák kezének tisztítására.
• TARTÓSÍTÓSZER NÉLKÜL
• ULTRATISZTA VÍZZEL ÁTITATOTT
• TERMÉSZETES ALMAAROMÁVAL 
• LEÖBLÍTÉS NÉLKÜL 
segít a szennyezôdéseket, baktériumokat
biztonságosan eltávolítani.

VÉDELEM MÁR 0 hónapos KORTÓL!

Forgalmazza:
Citro-San bt. tel.: 06/20-575-2384
email: jave@mail.datanet.hu

Forgalmazó: Intercooperation zrt., tel.: (1) 416-0400

Skin MD Natural
bôrvédô krém
gyógynövénykivonatokból: 

+ 36204502886 www.viofor.hu

Kaptahók gyógyszertárakban, bioboltokban.
Információ és rendelés: www.pharmaforte.hu, tel: 06-30-2100155

rendelje meg: www.skinmdnatural.hu

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

Egy csepp figyelem – adója 1 százalékával
Ön is támogathatja az alapítvány munkáját:

Adószám: 18255858-2-43

Vörös Máka kivonatot, likopint, 
vitaminokat és nyomelemeket 
tartalmazó étrend-kiegészítô 

kapszula.

Forgalmazza: ASHANINKA Pharma Kft. 
1118 Bp., Pannonhalmi út 6.
Tel./Fax: (1) 319-2160,  www.fi toshop.hu 

ROSACEA , SEPRÛVÉNA
VÉGRE VAN TÖKÉLETES
MEGOLDÁS !!!
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A fémek különleges szerepet töltenek be az életünkben. Edé-
nyeink, evôeszközeink fémbôl készülnek. A bennük készülô 
ételek savas vagy lúgos kémhatásúak, oxidáló vagy redukáló 

hatásúak, de mindenképpen érintkeznek a fémekkel, egy részük pe-
dig kémiai kölcsönhatásba is lép velük. Fémek parányi mennyiségben 
az elfogyasztott táplálékkal jutnak a szervezetünkbe. Ezek a nyom-
elemek azonban elengedhetetlenül szükségesek a szervezet zavarta-
lan mûködéséhez. 

Szervezetünk 70 százaléka víz, ami polározható vegyület. Má-
sik fontos tulajdonsága, hogy jól vezeti az elektromos áramot, azt 
pedig tudjuk, hogy a szervezetnek saját bio-áramköre van. A fé-
mek a vízhez hasonlóan ugyancsak polározhatóak, és jól vezetik az 
áramot. A nemesfémek, illetve az azokból készült ékszerek viselé-
se nemcsak esztétikai és anyagi értéket képvisel, minden bizonnyal 
jótékony hatást gyakorolnak a szervezetre, a jó vezetôképességük 
és a mágnesezhetôségük miatt. A fémeket belsôleg is alkalmazzák 
a gyógyításban. Az aranyinjekció néhány évvel ezelôtt még nagyon 
kedvelt szer volt a rheumatoid artritis, az ízületi gyulladás kezelésé-
ben. Idôközben kiment a divatból, mert mérhetetlenül drága terá-
pia, és az árához viszonyítottan nem elég hatásos. Az ezüst kiváló 
fertôtlenítôszer, hatékony baktériumölô, felveszi a harcot a gombák 
és vírusok ellen, gyulladáscsökkentô és fájdalomcsillapító hatású.  

Fémek a gyógyászatban

A rézzel és az arannyal együtt az úgynevezett bázis-nyomelemek 
közé tartozik. A réz-arany-ezüst társítást súlyos depresszió esetén 
használják. Az ezüstkolloid-oldatot manapság egyre kiterjedtebben 
alkalmazzák, például a candidás fertôzések, súlyos égések, ekcéma, 
herpesz, malária, agyhártyagyulladás és egyéb fertôzések kezelésére. 
Az ezüstkolloid-oldat külsôleg és belsôleg egyaránt hatásos. Szembe 
cseppentve fertôzés okozta gyulladásoknál kiváló. Jól ismert mellék-
hatása az argyrosis, amikor az ezüstszemcsék lerakódnak a bôrben 
és a lágyrészekben. Ezért az ezüstkolloid-oldatot, mint minden más 
gyógyhatású szert, csak indokolt esetben és meghatározott ideig sza-
bad alkalmazni. 

A fémek közül legnagyobb mennyiségben a vas van jelen az em-
beri szervezetben, fontos szerepet játszik a megfelelô számú vörös-
vértest és a hemoglobin elôállításában, amely az oxigén szállításában 
nélkülözhetetlen. Hiánya vérszegénységet okoz, ennek kezelésére 
régóta alkalmazzák a vasat a gyógyászatban.

Dr. Sánta Zsuzsanna
szakgyógyszerész

E-mail: santa.zsuzsa@gmail.com

Gyógyhír
klinika

A gyógyszerész válaszol

FérFIdoLoG…
A kor elôrehaladtával 

mindenki aggódik, 
hogy meddig ôrzi meg 

egészségét, meddig élhet teljes 
életet. Sokaknak kimondatlan 
aggodalma, hogy a szexuá-
lis élet terén meddig ôrzi meg 
teljesítôképességét. A szexuális 
teljesítôképesség érzékeny ki-
jelzôje a szervezetnek, befolyá-
solja belgyógyászati betegség, 
pillanatnyi pszichés állapot is. 
Például kezeletlen cukorbeteg-
ség, keringési zavar, de akár 
stressz is negatívan befolyá-
solja, ezért a rendszeres orvosi 
ellenôrzés elengedhetetlen. Az 
egészséges keringés fenntartá-
sában fontos szerepet játszik az 
életmód tudatos megváltozta-
tása, ami a szervezet egészére 
rendkívül kedvezô hatással van. 
Ide tartozik mindenekelôtt az 
egészséges és kiegyensúlyozott 
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étrend, amelybôl nem hiányoznak a zöldségek és a gyümölcsök, a rost-
ban gazdag élelmiszerek, viszont a vörös húsokat a szárnyasok és a halak 
váltják fel. Törekedni kell a rendszeres testedzésre is, amelybe beletarto-
zik a kertészkedés, az ütemes séta és a tánc is. Kihasználhatjuk a termé-
szet nyújtotta hatóanyagokat is, ilyen a törpepálma és a csalán kivonata, 
valamint a hatékony antioxidánsként ismert likopin. A három hatóanyag 
révén segítheti elô a prosztata egészségét a Prostenal étrend-kiegészítô. 
Természetesen nem szabad megfeledkezni az ebben az életkorban már 
évenként ajánlott prosztataszûrésrôl sem. Panaszok esetén orvoshoz kell 
fordulni.

Az emésztési gondok döntô része az egészségtelen, stresszes, roha-
nó életmód eredménye. Az emberek többsége a reggelit hanyagolja, 
ebédre valamit bekap egy gyorsétteremben, a fôétkezést estére ha-

lasztja, de akkor jó bôségesen. Mivel idô a vacsorafôzésre sincs sok, a több-
ség általában valamilyen készételt vásárol a hipermarketben, vagy rendel egy 
adagot az ételfutártól. Csak felmelegíti a mikróban, leül a tévé elé, és a híradó 
alatt „belapátolja”. Sokszor azt sem tudja, hogy tulajdonképpen mit evett, 
mert az étel helyett a tévére figyel. Horváth Barbara dietetikus szerint ez az 
életmód felér egy alapos támadással az emésztôszervek ellen. Szerencsére a 
szervezet még a komolyabb problémák megjelenése elôtt általában tiltakozni 
kezd: gyomorégés, puffadás, hasmenés vagy székrekedés formájában. 

Rendszeres táplálkozás
A helyes, egészséges étrend alapja a rendszeresség – állítja a dietetikus. 
Az emberek többsége nem is gondolná, hogy táplálkozásában milyen fon-
tos szerepe van a reggelinek. Az szabályozza a szervezet vércukorszintjét, 
elindítja az emésztôszervek munkáját, energiát termel az izmok és az agy 
napi munkájának az elkezdéséhez. Persze, nem mindegy, hogy milyen táp-

Az egészségtelen táplálkozás, a mozgás-
szegény életmód, a káros szenvedé-
lyek miatt napjainkban egyre többen 
kínlódnak valamilyen átmeneti vagy 
tartósabb emésztôszervi problémá-
val. Gondjaiktól egy kis odafi gyeléssel, 
egészségesebb életvitellel, néhány egy-
szerû patikaszer alkalmazásával hamar 
megszabadulhatnának.

lálékkal kezdjük a napot. Az estérôl maradt pörkölt nem mondható egész-
séges reggelinek. Helyette rostokban gazdag kenyeret vagy péksüteményt, 
sajtot, egyéb tejterméket, esetleg tojást ajánl a dietetikus. Fontos, hogy a 
reggelihez mindig fogyasszunk bôségesen folyadékot is. Akár tejet vagy teát 
(lehetôleg zöldteát vagy gyógykeverékbôl készítettet), akár friss gyümölcs-
bôl facsart levet. Vannak, akik amerikai mintára rászoktak a müzlireggelire, 
ami önmagában hasznos lehet, ám nem mindegy, hogy ehhez milyen alap-
anyagot választunk. Legegészségesebb a natúr, esetleg magvakkal, aszalt 
gyümölcsökkel dúsított zabpehely, de a puffasztott, csokoládés, karamellás, 
egyéb mesterséges ízesítôvel készített változatot érdemes messzire elkerülni. 
Az étkezés kritikus pontja az ebéd. Ma már feledésbe merült az egykor álta-
lános üzemi étkeztetés, helyette marad a közeli gyorsétterem, a kisbolt vagy 
a munkahelyi büfé kínálata. Esetleg az ételfutártól rendelt készétel. Táplál-
kozási szempontból egyik sem mondható ideálisnak. A száraz, hideg ételek-
ben, például a zsemlében, párizsiban, felvágottakban sok a káros szénhidrát, 
zsiradék, a só, és teli vannak tartósító, állagjavító, színezô adalékanyagokkal. 
Hiányzik belôlük a vitamin, a rost és általában mindaz, ami támogatná a jó 
emésztést.  

Saláta otthonról
Könnyû salátákkal, fôzelékkel, hallal érdemes a büfészendvicset helyettesíte-
ni. Az egészséges ebédet akár otthon, este elkészíthetjük, vagy ételfutártól 
rendelhetjük. Igaz, a kiszállított étel csalódást okozhat, ha például a bôséges 
rizsköret mellé szerény méretû halszeletet kapunk. A cukros, habos desszertek 
helyett fogyasszunk inkább friss gyümölcsöt mindennap.  

A helytelen, rostokban szegény táplálkozás eredménye lehet a puffadás, 
másoknál a reflux betegség kialakulása. Van, akiknél étkezés után hasi görcs, 
csillapíthatatlan gyomorkorgás vagy hányinger jelentkezik. Az ilyen panaszok 
mindegyike figyelmeztetô jel, amely arra int, hogy változtatni kell táplálkozási 
szokásainkon. Együnk naponta négyszer-ötször, de egyszerre csak keveset! 
Kerülni kell a savas, túlfûszerezett, nehéz, zsíros ételeket, és életünk részévé 
kell tenni a napi rendszeres mozgást, amelynek hatására intenzívebbé válik a 
bélmozgás is. Különösen jó hatása lehet a vacsora utáni esti sétának. A moz-
gás és a friss levegô jótékony hatására az emésztôszervi gondok mellett az 
alvási problémák is megszûnnek. 

LÓRÁNTH IDA  n

A bôség zavara
Ünnepek után sokan máj- vagy epepanaszokkal ke-
resik fel az orvosukat. Utólag bánják, hogy túlságo-
san sokat, ráadásul nehéz, zsíros ételeket ettek, az 
alkoholfogyasztásnál sem voltak mértékletesek. 
A máj, a szervezet elsôdleges méregtelenítô szerve 
egy idô után nem tud megbirkózni a nagy meny-
nyiségû étellel-itallal. A zsírbontáshoz szükséges 
epetermelés sem tudja ellensúlyozni az étrendi hibá-
kat, amelyek fájdalmas következménye a gyomor-
rontás, az epehólyag-gyulladás, a másnaposság.  
Ilyenkor a szigorú, zsírszegény diéta és a bôséges 
folyadékfogyasztás segíthet. Ezért inkább együnk, 
igyunk mértékletesen, hogy az ünnep napjai szépen 
teljenek!

Ünnepi lakomák,
nehéz másnapok
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hurrá, telelünk!
A tél legalább olyan változatos 
örömöket kínál, mint a nyár. nagy 
élmény szánkón, sítalpakon, snow-
boardon siklani a szikrázóan fe-
hér, havas lejtôkön, korcsolyázni 
a tükörfényes jégen, vagy túrázva 
csodálni, élvezni a téli természet 
csendjét és békéjét. Mozduljunk ki 
bátran, de legyen a táskánkban 
egy kis „elsôsegély”-csomag, ben-
ne néhány bevált szerrel, ami jól 
jöhet apróbb balesetek vagy meg-
hûlés esetén.

Ideális útitárs a Germ-X 

Hidratáló kézfertôtlenítô zselé, 
melynek segítségével víz és szap-

pan nélkül megtisztíthatjuk és fer-
tôtleníthetjük kezünket. Könnyen 

kenhetô, gyorsan felszívódik, hasz-
nálata után kezünk nem ragad. Az 

utazás nélkülözhetetlen kelléke.
Ne felejtse otthon.

Kizárólagos forgalmazó:
Clear and Spa Kft. 

www.clearandspa.hu

eChInyL gyógynövény szirup

Echinacea kivonatot tartalmazó gyógy-
növény szirup az ellenálló képesség 
megtartására kicsiknek és nagyoknak.
 
Nem tartalmaz alkoholt.

Forgalmazza: MediLine Üzletház Kft. 
1139 Bp., Csizma u. 4. 

Kapható a patikákban
és a gyógynövény-szaküzletekben.

FoLIpyL gyógynövény szirup 

Lándzsás útifû-  és kakukkfûkivona-
tot tartalmazó gyógynövényszirup 

a légutak egészségéért az egész 
családnak. 

Nem tartalmaz alkoholt.  

Forgalmazza: MediLine Üzletház Kft.
1139 Bp., Csizma u. 4. 

Kapható a patikákban
és a gyógynövény-szaküzletekben.

Ha alváskor a ki- és beáramló levegô útjába valamilyen akadály kerül, akkor 
az összeszûkült rés miatt nagyobb lesz a légáramlás sebessége, ami meg-
rezegteti a torok lágy szöveteit, így létrejön a horkolás. Dr. Terray-Horváth 

Attila neurológus, alvásmedicinában jártas szakorvos szerint hajlamosító tényezô 
az elhízás – mivel a garatfalban lerakódó zsír szûkíti a garat keresztmetszetét –, a 
nagyobb méretû nyelv, a lelógó lágy szájpad, nôk esetében a változókor. 

– Statisztikai adatok szerint a férfiak több mint 40 százaléka és a nôk ne-
gyede horkol rendszeresen. Nôknél feltételezhetôen az ösztrogén hormon segíti 
a garatizmok normál mûködését, amelyet alátámaszt, hogy fiatalon eltávolított 
petefészek esetén és a változókor után 1-2 éven belül gyakori az alvás alatti 
légzéskimaradás. A férfiak életmódja kedvez a horkolás kialakulásának, hiszen 
az elhízás, a késô esti vacsora, az alkoholfogyasztás, a dohányzás mellett ná-
luk gyakoribb a szûk garatkeresztmetszet. A gyermekek 10-12 százalékánál is 

A felnôtt lakosságnak legalább a fele horkol. 
Vajon csak a feleségeknek van okuk pa-
naszra vagy vannak „csendháborító” nôk is? 
Megszüntethetô-e az alvótársak életét meg-
keserítô zajkeltés? 

Orrtapasz
vagy külön hálószoba?

találkozhatunk ezzel a jelenséggel, náluk leginkább a garat- és orrmandulák 
megnagyobbodása vezet horkoláshoz. A probléma lehet idôszakos, okozhatja 
fáradtság, megfázás.

A szokványos horkolás az egészségre nem káros, és nem jár másnapi álmos-
sággal. De ha nappali fáradtság, viselkedésbeli és memóriazavarok kísérik, ez az 
alvási apnoé tünete lehet. Ilyenkor az alvó ember több száz mikroébredést szen-
ved el a kialakuló légzészavar miatt. 

– Nem minden horkoló szenved ebben a betegségben, de az alvási apnoét 
mindig horkolás kíséri. Jellemzô, hogy horkolás közben a gátolt orrlégzés miatt 
belégzési szünetek, azaz apnoék keletkezhetnek, így a vér oxigénszintje csökken, 
szén-dioxid-koncentrációja pedig nô. A hálótárs azt veheti észre, hogy a légzés 
másodpercekre, akár egy percre is leáll, majd egy hangos felhorkanással újraindul. 
Nem is kevesen, a felnôtt lakosság 2-3 százaléka szenved alvási apnoéban. Az éle-
tet fenyegetô veszély akkor van, ha a betegség nagyon súlyos, és az illetô társult 
szívbetegségben szenved – teszi hozzá a szakember.

Ha a horkolást állandó fáradtság kíséri, akkor mindenképpen indokolt az or-
vosi kivizsgálás. Ez speciális alvásdiagnosztikai laboratóriumban történik. Az egy-
éjszakás vizsgálat alatt a légzést, a légzômozgásokat, a vér oxigéntelítettségét, a 
szívritmust, valamint a horkolási hang és a testpozíció együttesét figyelik, amely 
kiegészül az alvás szerkezetének együttes elemzésével. 

Horkolás esetén gyakran egyszerûnek tûnô tanácsok is segíthetnek. Aki túl-
súlyos, ajánlott lefogynia, ha az orra dugul el rendszeresen, akkor jó megoldás a 
légzéskönnyítô orrtapasz. Nyugtatók vagy alkohol fogyasztása csak súlyosbítja a 
helyzetet, ezért ezeket érdemes mellôzni.

– Mûtét akkor indokolt, ha a páciensnek fül-orr-gégészeti betegsége, például 
orrsövényferdülése, orrpolipja, krónikusan gyulladt mandulája van. Ha a tünetek 
alapján felmerül az alvási apnoé szindróma, akkor mûtét elôtt kötelezô az alvás-
laboratóriumban elvégzett vizsgálat – figyelmeztet a szakorvos.

A kutatók összefüggést találtak a horkolás és a diabétesz, illetve a szívbeteg-
ségek kialakulásának gyakorisága között. A zavart éjszakai nyugalom és a nappali 
fáradtság lehet az oka annak, hogy a horkolók gyakrabban okoznak közúti bal-
esetet. A gyerekek esetében sem szabad félvállról venni ezt a jelenséget, mert a 
horkoló gyerekek rosszabbul teljesítenek az iskolában, és gyengébbek az intelli-
genciateszteken elért eredményeik.

MÁRTON ANITA  n

élmény szánkón, sítalpakon, snow-

neGro
A torok kéményseprôje
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Cv 247 regenerál antioxidáns, immunstimuláns, étrend-kiegészítô kapszula
A készítmény története az angliai állatgyógyászatban kezdôdött. Rák-
beteg kutyák tulajdonosai a hagyományos kezelés (mûtéti, kemo- vagy 
sugárterápia) helyett vagy annak folytatásaként egy mellékhatás nélküli, 
enyhébb és kevésbé költséges megoldást kívántak.

Dr. Sebestény Andor professzor 44 évi londoni rákkutatói tapaszta-
lattal felvértezve kidolgozott és kipróbált 120 szövettanilag igazolt rákos 
kutyában egy oldatot, amely egyszerû, jól tûrt anyagokból áll, és antioxi-
dáns, immunrendszert erôsítô hatású: C-vitamin, szalicilát és két redu-
káló hatású nyomelem szerves kötésben: réz és mangán. A jó kezelési 
eredmények alapján és a toxicitásmentességet kimutató kísérletek után 
ma már állatorvosok használják a szert Angliában. További 21 magyar-
országi rákkezelt kutya esettanulmánya után a CV 247 hazánkban meg-
kapta a „gyógyhatású készítmény” minôsítést állatorvosi használatra.  
A Semmelweis Orvostudományi Egyetemen patkánykísérletekben igazol-
ták a szer antioxidáns hatását, és jelenleg egy rákkutató csoport biztató 
hatásokat észlel a vele kezelt emberi ráksejttenyészetek vizsgálataiban.

A kezelt állatok életminôségének és életelvárásának javulása olyan 
szembeötlô volt, hogy angliai humán orvosok is felfigyeltek rá, és ön-
kéntes, többnyire elôrehaladott rákos betegek százaiban használják a CV 
247 készítményt azok életminôségének és életelvárásának javítására, ká-
ros mellékhatások észlelése nélkül.

Hazánkban a szer önkénteseken való kipróbálására nem volt szük-
ség. Emberek számára a CV 247 hazai biokémikus kollégák tanácsára a 

vALAMI ÚJ!           vALAMI MáS!

szaliciláttartalma  kihagyásával, egy flavonoid hozzáadásával és a réztarta-
lom csökkentésével, immár mint tudományosan alátámasztott, EU- kon-
form étrend-kiegészítô kapszula, „Cv 247 regenerál” néven került 
regisztrálásra a következô elismert hatásokra szorítkozva:

Mint antioxidáns részt vesz a sejtek káros szabadgyökök elleni védel-
mében, a fehérje-, szénhidrát- és zsíranyagcserében, az energiaátalakulási 
folyamatokban. Hozzájárulhat a csontozat egészséges szerkezetének fenn-
tartásához. Gátolja a káros oxidatív folyamatokat, részt vesz az energia-
termelésben, a vasszállításban, a koleszterin és a glukóz anyagcseréjében, 
a haj és a bôr pigmentációjában. Segíti az immunrendszer hatásos mûkö-
dését, és késlelteti a sejtek öregedését.

Természetesen mindez megfelelô egészséges életmóddal és táplálko-
zással is elérhetô.
A CV 247 Regenerál mûtéti vagy más orvosi beavatkozásokat követô fel-
épülés során szintén jól használható az immunrendszer erôsítésére és az 
életminôség javítására. A más egészségi okból szükséges naponta szedett 
aszpirinnel együtt is jól alkalmazható.

Jelszavunk:Jó közérzettel hosszú életet!

Forgalmazó: Hungaropharma Zrt.
további információ: www.ivymedical.com, ad.astra@ivymedical.hu,
telefon: 06-1-356-9141, 06-70-949-4470  Fax:06-1-784-6682
               06-1-215-0809                        06-1-215-2227

A kínaiak több ezer éve ismerik és alkalmazzák a természetes 
mágnes gyógyító, fájdalomcsillapító hatását. Megfigyelték, 
hogy a különleges ásvány jelenlétében hamarabb gyógyulnak 

a sebek, zúzódások, csökkennek vagy teljesen megszûnnek az izmok 
és ízületek fájdalmai.

A XIX. században az elektromágnesesség felfedezése jelentôs lépés 
volt a mágnesterápia modern formáinak kialakulásában. Hatását annak 
tulajdonítják, hogy a pulzáló mágneses tér a sejtekben biológiai változá-
sokat idéz elô, és ez a folyamat számos egészségügyi problémát enyhíteni 
képes. Természetes módon támogatja a sejtek energiaellátását, ezáltal 
javul a sejtek tápanyagfelvétele és a salakanyagok kiválasztása, összehan-
goltabbá válik a szervezet mûködése, erôsödnek az öngyógyító mecha-
nizmusok. A mágnesterápia kitágítja az ereket, ezáltal csillapítja az ízü-
letek és izmok fájdalmait, erôsödnek a csontszövetek, harmonizálódik a 
vegetatív idegrendszer, és hatékonyabban mûködik az immunrendszer.

K. É. n

Számos ókori kultúrában gyógyító erôt tu-
lajdonítottak a mágnesnek. Bár a modern 
orvostudomány kételkedik a mágnesterápia 
eredményességében, a természetgyógyászat-
ban azonban szívesen alkalmazzák.

Mágnesterápia

természetgyógyászatGyóGyhír  

Sebestény professzor kidolgozott egy olyan szert, 
amellyel rákos kutyák életminôségét és életkilá-
tásait lehet javítani. Ez a készítmény daganatos 

beteg embereknél is alkalmazható. A professzor óva-
tosan fogalmaz: a legfôbb elvárás, hogy a szer ne árt-
son, ne keltsen hamis reményt, és csak olyat ígérjen, 
amit bizonyítékokkal tud alátámasztani. 

A kezdetek
1964-tôl a londoni Rákkutató Intézetben dolgoztam, 
közben állatorvosi praxist folytattam – kezdi a törté-
netet a professzor. – Sok olyan esettel találkoztam, 
hogy a rákos kutya gazdája nem akart hagyományos 
kezelést, mûtétet, sugár- vagy kemoterápiát, hanem 
kíméletesebb és kevésbé költséges gyógymódot 
kívánt. Valamit tenni kellett. Egy kollégámmal az 
1980-as években kidolgoztunk egy szert, amit ismer-
ten antioxidáns hatású, az immunrendszert stimuláló 
anyagokból állítottunk össze, és nem okoz súlyos mel-
lékhatásokat. Kiegészítettük két nyomelemmel, rézzel 
és mangánnal szerves kötésben, amelyek a szervezet 
szabadgyökök elleni harcában játszanak szerepet, 
egyben erôsítik az immunrendszert. Szövettanilag 
igazoltan rákos kutyákban kipróbáltuk a készítményt. 
Az állatok 15-20 százalékában kifejezett daganat-
ellenes hatást tapasztaltunk, sôt, némelyik kutyában 

Aki tudományos kutatásra adja a fejét, ritkán számíthat gyors 
sikerre. Jól tudja ezt Sebestény Andor professzor, akinek ne-
véhez több orvostechnológiai eljárás kidolgozása fûzôdik. 
Embereket akart gyógyítani, de a sors úgy hozta, hogy állat-
orvos lett. Kutatási eredményeinek azonban az emberek és 
az állatok egyaránt hasznát vehetik.

ne ártson!
Beszélgetés dr. Sebestény Andor professzorral

nÉVJEGY
Dr. sebestény Andor hon. prof.

•   1949-ben Budapesten érettségizett. 
•   1956 végén Angliába menekült, az Állatorvosi Egyete-

met Bristolban fejezte be.
•   44 évig a londoni Birodalmi rákkutató intézetben (icrF) 

dolgozott, közben a londoni egyetemen orvosi bakterio-
lógiai diplomát szerzett.

•   kidolgozta a laborállatok steril felnevelésének módsze-
rét, a rágcsálók mûtéti altatására alkalmas altatógépet 
tervezett.

•   több rákkutatási programban társkutatóként vett részt.

eltûnt a daganat. A többinél lényeges állapotjavulást 
figyeltünk meg, a gazdák is a kutyák életminôségének 
javulásáról számoltak be.

A következô lépés a tudományos kutatás elô-
írásainak megfelelô, protokoll alatti tanulmány volt, 
200 kutya adatai alapján. Ugyanakkor azt kellett még 
bizonyítani, hogy a CV 247-nek nevezett szer nem 
toxikus (mérgezô), és nincs mellékhatása. Beagle ku-
tyák hathavi kezelése után azt tapasztaltuk, hogy a 
készítmény kétszeres adagja sem volt toxikus, és nem 
halmozódott fel a különféle szervekben. Ennek ered-
ményeként Angliában állatorvosok egyre növekvô 
számban alkalmazzák a szert.

Önkéntes próbák
Az eredmények láttán az embereket gyógyító orvo-
sok is kezdtek érdeklôdni a szer iránt, amelyet elôször 
önkénteseken próbáltak ki. A páciensek többsége jól 
reagált a kezelésre. Az 1990-es években jutottunk el 
odáig, hogy a dokumentált eredmények alapján Ang-
liában engedélyezték, hogy az orvos ajánlhatja vagy 
elôírhatja páciensének, egyéni elbírálás és önkéntesség 
alapján – folytatja a történetet Sebestény professzor. 
– Emellett a londoni Rákkutató Intézetben elkezdtük 
tanulmányozni egerekben, hogy a különféle átoltható 
tumorok miként reagálnak a CV 247-re. Magyaror-

szágon a Semmelweis Egyetemen biokémiai vizsgá-
latok folynak patkányokon, amelyek célja azt bizonyí-
tani, hogy a készítmény csökkenti a szabad gyökök 
káros hatását. Ezzel párhuzamosan Magyarországon 
21 rákos kutya kezelésének eredménye alapján – élet-
minôség-javulás, tumorcsökkentô hatás igazolódott 
– megkaptuk az engedélyt, hogy a szert forgalmazzuk 
kutyák számára. Most folynak a tárgyalások, hogy egy 
állatokat kezelô onkológiai centrumban kipróbálják a 
készítményt. Egy másik kutatócsoport emberi sejtte-
nyészetekben, különféle tumorokon tanulmányozza a 
szer hatását. A másik fontos kérdés, hogyan hat más 
daganatellenes szerrel együtt alkalmazva. Úgy tûnik, a 
készítmény képes ellensúlyozni a kemoterápia okozta 
szövetkárosodást is. 

Regenerál
Egy gyógyszer kifejlesztése hosszú, nehéz folyamat. 
Emberek számára elérhetô, ha a készítményt ét-
rend-kiegészítôként forgalmazzuk, az új EU-konform 
elôírásoknak megfelelôen. Ezért biokémikusok javas-
latára elhagytuk a szalicilátot, csökkentettük a réztar-
talmat, és kiegészítettük citrus-flavonoiddal, így for-
galmazhatóvá vált a CV-247 Regenerál. Ugyanakkor 
kötelezô azt is kinyilvánítani, hogy ez nem gyógyszer, 
és nem helyettesítheti a normál, kiegyensúlyozott táp-
lálkozást. 

1956–82-ig nem jártam Magyarországon, de úgy 
döntöttem, hazahozom ezt a találmányt. Angliában 
konzulens munkákat végzek, és egyre több idôt töl-
tök itthon. Nagyon bízom a sejttenyészeteken végzett 
és a biokémiai kutatásokban, a kutyakezelések, vala-
mint az emberi onkológiai kutatások eredményeiben.

K. É. n



www.gyogyhir.hu1�    Gyógyhír magazin Gyógyhír magazin    1�Gyógyhír december

egészséges szépségGyóGyhír  

 Új, természetes alapú orrspray:
áttöréS A FeJFáJáS eLLenI KüzdeLeMben
Az amerikai Sinol uSA Inc. Gyógyszergyár 2005-ben új terméket 
fejlesztett ki a migrén – illetve általában a fejfájás – tüneteinek 
enyhítésére. Ma már a magyarországi patikák is forgalmazzák 
a Sinol orrsprayt, ami a maga nemében egy teljesen új fejfájás- 
csillapító szer. Az új termékrôl a forgalmazó Solveotrade Kft. 
ügyvezetô igazgatóját, dr. Kecskés egon zsoltot kérdeztük.

A betegek több fájdalomcsillapító közül is választhatnak a patikában. Mi indokolja, 
hogy mégis a Sinolt kérjék a gyógyszerésztôl?
– Ilyen típusú fejfájás-csillapító jelenleg nincs a magyarországi piacon, ezért a Sinol 
orrspray-nek nincs is konkurense hazánkban. Ez ugyanis az egyetlen capsaicin ha-
tóanyagú, kizárólag természetes anyagokat tartalmazó szer a fejfájás tüneteinek 
enyhítésére. A capsaicin a cayenne paprikában található természetes vegyület, mely-
nek hatására az orr nyálkahártyájának idegvégzôdései érzéketlenné válnak, miközben 
javul a környezô szövetek vérkeringése. rendkívül gyorsan enyhíti a fejfájást, az 
arcüregi fájdalmakat, illetve az allergiás tüneteket. Az orrspray használata ugyan 
4-5 másodpercig égetô érzést kelt, ám ezt követôen megnyugtatja és ellazítja a görcsös 
ereket és izmokat. A fejfájás teljes megszûnése egyéntôl és a fejfájás típusától függôen 
5–20 percet vesz igénybe.
Meggyôzôdésünk, hogy a Sinol használatával a fejfájásban szenvedôk – egyes becs-
lések szerint a magyar népesség mintegy fele – új és hatékony eszközt kaphatnak a 
kezükbe.
Kinek ajánlhatják a gyógyszerészek a Sinolt?
– A Sinol orrspray alkalmazása minden fejfájásban szenvedô vagy allergiával küzdô 
személynek ajánlható, nôknek és férfiaknak egyaránt. A termék várhatóan elsôsorban 
azok körében lesz népszerû, akik számára fontos a minôség, a természetes alapanya-
gok használata, valamint a gyors hatás elérése. Persze egyértelmû elônyt jelent a prak-
tikus és egyszerû használat is.

A KoCKázAtoKrÓL oLvASSA eL
A hASznáLAtI ÚtMutAtÓt, vAGy
Kérdezze MeG KezeLôorvoSát!

A téli hónapokban a táplálékok alacsony vitamintartalma, a szabad levegô hi-
ánya, a kevesebb mozgás megviseli a szervezetünket. Fokozottabban kell 
egészségünkre ügyelni. A vitamindús táplálkozás, a rendszeres testmozgás, 

a nyugodt éjszakai alvás, a kielégítô munka és a kiegyensúlyozott kapcsolatok mel-
lett a természetes alapanyagú szépségápolók is segítenek abban, hogy jobb formá-
ba lendüljünk. Az egészségtudatos életforma, a wellness követésével hozzájárul-
hatunk ahhoz, hogy fizikai és szellemi teljesítôképességünk fokozódjon, nagyobb 
legyen a betegségekkel és a stresszel szembeni ellenálló-képességünk.

Illatos kényeztetés
A wellness-életformához szorosan hozzátartozik a víz. Nagyanyáink praktikái között 
is megtalálható a fittség megôrzését, a szervezet edzését segítô hideg-meleg vizes 

Télen, a ködös, szürke idôben a hangulatunk 
is gyakrabban fordul borúsra. A karácsonyi 
készülôdést, a feszített év végi tempót testünk is, 
lelkünk is megsínyli. Jóleshet idônként egy kis 
kényeztetés, lazítás. Ha egy wellness-hétvége 
nem fér bele a költségvetésünkbe, néhány ott-
hon elkészíthetô fiatalító, vitalizáló praktikával 
kedveskedhetünk magunknak.

Wellness a      fürdôszobában

fürdô. Ennek lényege, hogy a reggeli meleg vizes zu-
hanyozást követôen az alsó lábszárat és a karokat, az 
arcot, végül a lábfejet is hideg vízzel zuhanyozzuk le. 
Érezzük, hogy felpezsdül a vérkeringésünk, ezáltal ja-
vul a közérzetünk, és a bôrünk is élettelibb lesz.

A nap végén illóolajos, meleg fürdôvel kényez-
tessük magunkat. Pár csepp nyugtató, stresszoldó 
illóolajat, például citromfû-, narancsvirág- vagy le-
vendulaolajat tehetünk a vízbe. Az illóolajok arc- és 
testápolásra is kiválóak, azonban hígítás nélkül nem 
szabad alkalmazni ôket, mindig valamilyen hordozó-
olajba, például mandula- vagy avokádóolajba kell a 
nagy hatású kivonatokat elegyíteni. Testápolóknál 5 
százalék legyen az illóolaj aránya, arcápolóknál 3 szá-
zalékot keverjünk a hordozóolajba. 

A zsíros bôr ápolására kitûnô a citrom-, borókafe-
nyô-, teacserje-, levendulaolaj. Forró vízhez adjunk né-
hány cseppet a felsorolt illóolajok egyikébôl, gôzöljük 
át arcunkat, majd hideg vízzel frissítsük fel a bôrün-
ket, hogy a kitágult pórusok összehúzódjanak. A szá-
raz bôrûek frissítô arcpakolást készíthetnek geránium, 
rózsa, szantál vagy narancsvirág felhasználásával. Egy 
csésze zabliszthez adjunk egy kanál mandulaolajat, 
négy csepp illóolajat és vizet, ezt a masszát hagyjuk az 
arcunkon 10 percig, majd öblítsük le. Az illóolajok elô-
nye más kozmetikai készítményekkel szemben, hogy 
képesek a bôr mélyebb rétegeibe is eljutni, így sokkal 
erôteljesebben érvényesül a hatásuk.

Szépítô praktikák
Fürdôhöz sokféle gyógynövényt használhatunk, 
bazsalikomot, borágót, édesköményt, kamillát, ka-
kukkfût, mentát, zsályát. Áztassunk be 6 dl forró 
vízbe 60 g gyógynövényt, 20-30 perc múlva szûrjük 

le, majd a kivonatot öntsük a fürdôvízhez. A gyógy-
növényes fürdôhöz hasonlóan készíthetünk a bôrt 
tisztító, nyugtató zabpelyhes és korpás fürdôt; bôr-
tápláló fürdô készítéséhez pedig – szamártej híján 
– tejet adjunk a vízhez. Színpompás fürdôsók alkal-
mazásával is élvezetessé tehetjük a kádfürdôzést. 
Elôtte testradírral eltávolíthatjuk az elhalt hámsejte-
ket és serkenthetjük a vérkeringést. Finom tengeri 
sóval dörzsöljük be az egész testünket, majd hideg 
vízzel öblítsük le, és merüljünk a meleg, illatos ha-
bokba. A kényeztetô fürdôzés után jobban esik a 
pihenés. Az ellazuláshoz, a testi-lelki feltöltôdéshez 
a kellemes, halk zene is hozzátartozhat. 

Ha megengedhetjük magunknak, igazi tes-
ti-lelki felüdülést jelenthet egy wellness-hétvége. 
A kényeztetésre, aktív pihenésre specializálódott 
szállodákban a legkülönfélébb szolgáltatásokat ve-
hetjük igénybe: szaunákat, élményfürdôket, hagyo-
mányos és távol-keleti masszázsokat, pakolásokat, 
edzôtermeket.

VAJDA ANGÉLA n

A Gyógyhír Könyvesbolt
ajánlja:

‹  Kurt Tepperwein: nagy 
egészségkönyv testnek 
és léleknek

‹  Ruediger Dahlke: Méregte-
lenítés, salaktalanítás, 
lazítás

tel.: 452-0277,
www.gyogyhir.hu
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A karácsony elképzelhetetlen beigli nélkül. Errôl a finom édességrôl 
annak sem kell lemondania, aki diétára szorul. Katona Zsuzsa Cu-
kor nélkül címû könyvében található receptek alapján elkészíthetjük 
és megkóstolhatjuk a cukorbetegeknek, fogyókúrázóknak, tejcukor-
érzékenyeknek ajánlott tortákat, süteményeket, desszerteket. 

Édes ünnepek

egészséges konyhaGyóGyhír  

Gyümölcsös diós és mákos beigli
(tönkölybúzából)

a máktöltelék elkészítése:
Az almát meghámozzuk, és a nagy lyukú reszelôn lereszeljük. Addig 
fôzzük, amíg egy kis levet nem ereszt. Ekkor hozzáadjuk az édesítô-
port, felforraljuk, majd hozzáadjuk a darált mákot és a lekvárt. Össze-
keverjük, elzárjuk a hôforrást, és hûvös helyre tesszük.
a diótöltelék elkészítése:
A körtét meghámozzuk, és durva reszelôn lereszeljük. Hozzáadjuk 
a kettéhasított vaníliarudat, és addig fôzzük, amíg egy kis levet nem 
ereszt. Ekkor hozzáadjuk az édesítôport, felforraljuk, majd hozzáadjuk a 
darált diót. Alaposan összekeverjük, elzárjuk a hôforrást, és hûvös helyre 
rakjuk. Az elôzô nap borba áztatott aszalt szilvát leszûrjük, felaprítjuk, és 
a töltelékekhez adjuk.
a beiglitészta elkészítése:
A lisztet, a szárított élesztôt, a sót, az édesítôport egy nagyobb tál-
ba szitáljuk, és alaposan összekeverjük. A hideg margarint szeletekre 
vágjuk, majd összemorzsoljuk a lisztes keverékkel. A tojássárgáját és 
a joghurtot simára keverjük. A lisztes keverék közepén kis mélyedést 
készítünk, ebbe öntjük a joghurtos tojássárgáját. Könnyed, gyors moz-

nyersanyagok az élesztôs
omlós tönkölytésztához:
500 g tönkölybúza fehérliszt
(ha nem tudjuk beszerezni, búza finomliszt)
7 g szárított élesztô,
(500g búzaliszthez elegendô mennyiség)
1 csapott evôkanálnyi édesítôpor-keverék
1 mokkáskanálnyi só
250 g sütésálló margarin
150 g (150 ml) natúr joghurt
3 tojás sárgája
 
A megtöltött beiglik
sütés elôtti kenéséhez:
1 db tojás

nyersanyagok a máktöltelékhez:
200 g lehetôleg biomák
200 g édes alma (jobb, ha nem túl lédús)
50 g aszalt szilva
50 ml vörösbor
4 evôkanál édesítôpor-keverék
1 evôkanál diabetikus sárgabaracklekvár

nyersanyagok a diótöltelékhez:
200 g dióbél
200 g édes körte vagy alma (nem lédús)
50 g aszalt szilva
50 ml vörösbor
4 evôkanál édesítôpor-keverék
2 cm vaníliarúd

dulatokkal, ujjaink hegyével tésztává gyúrjuk. A tészta állaga akkor megfelelô, ha ru-
galmas, nem ragad, és lisztezés nélkül nyújtható. Ha túl lágy lenne, adjunk hozzá egy 
kevés lisztet, ha túl kemény, száraz, akkor egy kevés joghurtot. Tiszta nejlonzacskóba 
csomagoljuk, és legalább fél órára hûtôszekrénybe tesszük. A sütés elôtt gyúrjuk át a 
tésztát, és osszuk négy egyenlô cipóra. A sütôlapot kenjük át margarinnal. A tészta ke-
nésére szánt tojássárgáját tegyük félre, a fehérjét villával egy kicsit verjük fel. A tésztát a 
gyúródeszkán nyújtsuk kb. fél centiméter vastag téglalappá, kenjük be tojásfehérjével, 
és egyenletesen simítsuk el rajta a tölteléket úgy, hogy a hosszabbik oldal egy része 
töltelék nélkül maradjon. Görgessük hengerré, úgy, hogy a töltelék nélkül hagyott ol-
dal a henger alá kerüljön. Helyezzük el a tekercseket egymás mellé a sütôlapra, majd 
kenjük meg tojássárgájával, és addig tartsuk gôzmentes, szobahômérsékletû helyen, 
amíg a tojássárgája meg nem szárad. Ekkor kenjük át óvatosan a kissé felvert tojás-
fehérjével, és tartsuk szellôs, hûvös helyen egy éjszakára. (Így lesz a beiglik felülete 
sütés után márványos.) 
a beigli sütése:
A sütôt beállítjuk 200 C°-ra, és kb. 10 perc alatt elômelegítjük. Kötôtûvel szurkáljuk meg 
a beigliket, és süssük kb. 30-40 percig. Amikor a külsô része szép pirosra sült, tûpróbával 
ellenôrizzük a belsejét. Ha a beleszúrt tûre már nem ragad tészta, elzárhatjuk a hôforrást. 

A Gyógyhír Könyvesbolt ajánlja:
‹  Katona Zsuzsa: cukor nélkül. torták, süte-

mények, desszertek
tel.: 452-0277, www.gyogyhir.hu

Egy rúd diós beigli összes tápanyagtartalma:
energiatartalom: �266 kJ (1�6� kcal), fehérjetartalom: �� g,
zsírtartalom: 1�7 g, szénhidráttartalom: 12� g, rosttartalom: 1�,� g
Egy rúd mákos beigli összes tápanyagtartalma:
energiatartalom: 76�6 kJ (1�2� kcal), fehérjetartalom: �7 g,
zsírtartalom: 11� g, szénhidráttartalom:1�6 g, rosttartalom: 20,� g.
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SASSzeM-lézerkezelés: a végleges megoldás!
Szemüveg vagy kontaktlencse 
nélkül sajnos sokan nem 
látunk élesen, ami rendkívül 
kényelmetlenné teszi a min-
dennapjainkat. Cikkünkben 
a legújabb megoldással, a 
lézerkezeléssel kapcsolatos 
leggyakoribb kérdéseket 
válaszoljuk meg.

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

hogyan történik maga a kezelés?
Emberi kéz érintése nélkül, egy számítógép által 
vezérelt lézer megfelelôen megváltoztatja a szaru-
hártya felszínét. Az eljárás biztonságosságát jól mu-
tatja, hogy a világon eddig több mint 10 millió si-
keres lézerkezelés történt. Ilyen nagyszámú eset 
alapján állíthatjuk, hogy az orvosi garanciával vég-
zett 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, har-
madik generációs, repülôpontos lézerrel történik. 
A beavatkozást követôen a kezelt páciens éleseb-
ben láthat, mint bármikor elôtte szemüveggel 
vagy kontaktlencsével. Ezt az eljárást Sasszem-lé-
zerkezelésnek hívjuk.

Miért hívják az eljárást Sasszem-lézerkezelés-
nek?
A Sasszem-kezelés az elsôdleges és másodlagos 
hibákon túlmenôen a szem magasabb rendû hi-
báit is korrigálja. Ezért érhetô el sokkal jobb látás-
élesség, 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 korlá-
tozásra 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-költségeik-
nek, nem tartják drágának az eljárást. A kezelés 
díja szemenként 129 000 Ft, de részletfizetésre is 
van lehetôség, ennek díja mindössze havi 9500 Ft  
11 hónapon keresztül, 45 000 Ft-os kezdô-
részlettel. Új akciónkban nagyobb kezdô-
részlet nélküli, könnyített részletfizetésre 
van lehetôség: A kezelés napján 13 000 Ft, 
majd a következô 11 hónapban is 13 000 Ft 
fizetendô. A befektetés 3-4 év alatt biztosan meg-
térül, mivel a páciens élesen lát majd távolra, így 
nem kell egy életen keresztül fizetnie a szemüve-
gért vagy kontaktlencséért. 

hogyan fog látni a kezelés után a páciens?
Ez elsôsorban a kiinduló dioptriától függ. A vár-
ható látásélességet – melyre orvosi garanciát vál-
lalunk – a következô tábla mutatja, 40 000 sikeres 
kezelés tapasztalata alapján.
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Mit jelent az orvosi garancia ebben az eset-
ben?
Az összegyûlt tapasztalat alapján az elôzetes vizs-
gálat során írásos garancia születik arról, hogy mi-
lyen látásjavulás érhetô el. Ez az alkalmassági vizs-
gálat eredetileg 12 000 Ft, de a mellékelt 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 12 000 Ft értékû,
lézeres látásjavító kezelést megelôzô 
szemészeti vizsgálatát klinikánkon.   

Sasszem-lézerkezelés – orvosi garanciával Gyh-9-12

*100% = normális látású ember látásélessége. Aki mind-
két szemével 65%-ot lát, az „Szemüveg nélkül vezethet”. 
A táblázatban megadott tájékoztató jellegû látásélességi 
adatok az adott típusba tartozó dioptriával kezelt pácien-
sek legnagyobb hányadának látásélessége a kezelés után 
egy évvel. Az Ön személyes látásjavulási lehetôségeirôl 
pontos információt az alkalmassági vizsgálatának ered-
ményei alapján kaphat.

Most könnyített részletfizetéssel!

rejtvényGyóGyhír  

Novemberi sudoku megfejtése: 441�. A TEVA Magyarország Zrt. értékes ajándékcsomagját kapja: 
Anik László, Debrecen. Gratulálunk!

véGzeteS FoGyÓKÚráK
Új módszer a fogyókúrák káros hatásainak csökkentésére és eredményességük fokozására

A túlsúly akár 7 évvel is megrövidítheti az életet, ezért 
a testsúly csökkentése elsôdleges célnak tûnik. A kuta-
tók azonban felhívják a figyelmet arra, hogy a fogyó-
kúra sokszor a halálozási arányokat is megnövelheti.  
A szénhidrátokban szegény és fehérjében gazdag 
diéta állatkísérletekben érelmeszesedést idézett elô, 
csökkentette az érfalakat kijavító ôssejtek mennyisé-
gét és minôségét, megnövelte a szívbetegség koc-
kázatát. A kísérlet rávilágított arra, hogy a szervezet 
saját ôssejtjeinek „karbantartása” lehet az optimális 
megoldása a túlsúly okozta egészségügyi katasztró-
fának. Emellett a további elhízás megakadályozása, 
illetve a testsúly megtartása mérsékelt és kiegyen-
súlyozott diétával gyakran célravezetôbb lehet. Ha a 
vérkeringésben lévô ôssejtek (EPC) épek, és megfelelô 
mennyiségben vannak jelen, akkor azok kijavítják az 
érfalakban keletkezô hibákat. A probléma abból ke-

letkezik, hogy a szív és az érrendszer betegségeit elô-
idézô rizikófaktorok – dohányzás, magas cukorszint, 
túlsúly, magas vérnyomás, LDL koleszterin – károsítják 
a szervezetet regeneráló ôssejtek mûködôképességét. 
Sôt, a rizikófaktorok következtében károsodott ôs-
sejtek a szervezet ellen is fordulhatnak, ahelyett hogy 
azok hibáit kijavítanák: szövetségesekbôl ellenségek-
ké válnak. A károsodott ôssejtek az érfalba beépülve 
gyulladást okozhatnak, valamint szerepük van a cu-
korbetegség alatt elôforduló vakság kialakulásában is. 
Az eredményes agyi neurotropikus ôssejtterápiájáról 
Németországban ismertté vált kutató, Varga Gábor 
éppen ezeket a kutatási eredményeket felhasználva 
kidolgozta a 2. generációs, fogyást támogató, termé-
szetes hatóanyagok alkalmazását. Ezek nemcsak a zsi-
geri zsírok csökkenését segíthetik elô, hanem az ôssej-
tek aktivitását is fokozzák, egyben a szív és érrendszer 
rizikófaktorait (például magas cukorszint, vérnyomás, 
koleszterin) is csökkenthetik. Az alkalmazható ható-
anyagok között jelen van a rákellenes hatásáról ismert 
apigenin, amely amellett, hogy az agyi ôssejtek akti-
vitását fokozza, gyulladásgátló tulajdonsággal is ren-
delkezik. A zsigeri zsírok mennyiségét a derékbôség 
jelzi, és annak csökkentése jelentôsebb egészségjavító 
hatást fejthet ki, mint az egyszerû testsúlycsökkenés. 
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Emellett nem szabad megfeledkeznünk az egyik leg-
fontosabb ôssejtterápiáról, a testmozgásról, amely 
nemcsak az ôssejtek számát növeli és minôségét javít-
ja, hanem akár jelentôsebb fogyás nélkül is megelôz-
heti a szív-érrendszer betegségeit, valamint számos 
rákbetegséget.

további információ kérhetô a Gyógygomba 
Infomációs Központokban.

budapest tel.:
06-1/709-0489, 06-70/423-1123 

vidék tel.: 06-70/423-1127, 06-46/508-768, 06-
30/391-8080

varga életmód Kutatás honlapja:
www.vargadiet.hu

varga ôssejt Kutatás honlapja:
www.vargastem.hu

E havi skandináv rejtvényünk fôsorából arra a kérdésre kaphat választ, hogy hol kapható a Bilobil Forte?
Decemberi rejtvényünk helyes megfejtôi között a TEVA Magyarország Kft. értékes ajándékcsomagját sorsoljuk ki. Kérjük, a megfejtéseket 2009. december 22-ig 
küldjék el a kiadóba 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

Vény nélkül
kapható gyógyszer.

A kockázatokról és 
a mellékhatásokról 

olvassa el
a betegtájékoztatót,
vagy kérdezze meg 

kezelôorvosát, 
gyógyszerészét!




