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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 munkájuk-
ból?
Három-öt nap pihenés után általában semmi akadá-
lya a munkavégzésnek, de természetesen már szem-
üveg nélkül. Mivel a kezelés csak egy vékony rétegen 
történik, semmilyen fizikai korlátozásra 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 
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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, 45 000 sikeres 
kezelés tapasztalata alapján.

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 + 4,5 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-10-5

*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!
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Kedves Olvasó! 
Ön elôbb megkóstolja az ételt a vendég-
lôben, vagy nyomban a sótartóért nyúl? 
Ha ízlelés helyett inkább sóz, nem jól 
teszi. Számos tudományos bizonyíték van 

arra, hogy a túl sok só fogyasztása a magas vérnyomás 
egyik fontos kockázati tényezôje, ami megnöveli az infark-
tus, az agyvérzés, a szív- és a vesebetegségek kockázatát. 
Hazánkban az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudo-
mányi Intézet adatai alapján a férfiak átlagosan napi 18 
gramm, a nôk 14 gramm sót fogyasztanak. Az ajánlott 
mennyiség felnôtteknek 5 gramm, gyerekeknek � gramm 
naponta. Ezzel szemben a nemrég lezárult országos óvodai 
táplálkozás-egészségügyi felmérés eredményei szerint a 
közétkeztetésben a gyerekeknek szánt ételek sótartalma �,5 
és 1�,1 gramm között volt! Pedig az egészséges életmódra 
nevelést már az óvodában kellene kezdeni.

Évrôl évre növekszik a szív- és érrendszeri betegségekben szenvedôk aránya. Ennek 
egyik fô oka a helytelen életmód és táplálkozás. Az érszûkület kialakulása hosszú éve-
ken át tartó, alig észrevehetô folyamat. Felismerése rendkívüli fontosságú, hiszen kellô 
óvintézkedésekkel megelôzheti az olyan súlyos szövôdményeket, mint a szívinfarktus, 
az agyvérzés, az agyi infarktus, a végtagi üszkösödés és az ebbôl fakadó végtagi am-
putáció. Magyarország a szív- és érrendszeri betegségek gyakorisága tekintetében az 
Európai Unió tagállamai között az elsô helyen áll. 
A lábakban megjelenô érszûkületnek négy stádiuma van – súlyosságtól függôen. 
Legenyhébb formájában panaszok, tünetek nincsenek, csak mûszeres vizsgálatokkal 
lehet a betegséget kimutatni. A betegség folyamatának második stádiumában terhe-
léskor, járáskor jelentkezik a lábikrában vagy a combban, estlegesen fartájon fájdalom 
vagy görcs, ami a beteget megállásra kényszeríti. Rövid, 1-2 perces pihenés után a 
fájdalom szûnik, és a járás folytatható. A harmadik stádiumban már nyugalomban, 
fôleg fekvô helyzetben, éjszaka lép fel lábfájdalom. Az utolsó, negyedik stádiumban 
gangraena, vagyis üszkösödés alakul ki, jelezve a szövetelhalást. Az érszûkület tüne-
tei tehát széleskörûek. Ha valaki mással nem magyarázható végtagi fájdalmat érez, 
végtagjai sápadtak, hidegek, bizonyos távolságú sétát követôen lábikragörcsei jelent-
keznek, vagy lábfáradékonyság keseríti meg az életét, végtagjai gyakran zsibbadnak, 
fáradékonyság, szédülés, esetlegesen fülzúgás kínozza, akkor könnyen lehet, hogy 
érszûkület a diagnózisa. A legtöbben csak késôn jönnek rá, hogy e betegség nehezí-
ti az életüket, pedig az érszûkület korai stádiumban való felfedezése többnyire jobb 
esélyt biztosít a beteg számára. 
Az érszûkület kialakulásában szerepet játszó kockázati tényezôk: a magas vérnyomás, 
a dohányzás, családi halmozódás (örökletes), a cukorbetegség, a magas koleszterin-

Egy rettegett betegség rejtélyei
Az érszûkület modern kezelése

szint, a megnövekedett vér-
zsírszint, a túlsúly, a stressz, 
az életkor, a mozgásszegény 
életmód és az állati zsírban 
dús ételek fogyasztása.
Ma már esély nyílt a javulásra. 
Az új fizioterápiás eljárás már 
minden megyeszékhelyen az 
érszûkületes betegek szol-
gálatában áll. Segítségével a 
páciensek döntô többségé-
nél jelentôs javulás érhetô el. A diagnózis és a kezelés egy egyszerû, fájdalommentes, 
beavatkozással nem járó mûszeres vizsgálattal kezdôdik, melyet egy húsz kezelésbôl 
álló fájdalommentes kúra követ, napi egy alkalommal. Az esetenként félórás keze-
lések többek közt mellékerek keringésképzésére serkentik a szervezetet. Az ennek 
köszönhetôen kialakuló érpályák átveszik a beszûkült fôér funkcióját. Egyben javul az 
érfalak tápanyagfelvétele, azaz visszanyerik rugalmasságukat, ami jelentôséggel bír az 
érelmeszesedés késleltetésében, megelôzésében.
Az érszûkületet kezelô készülék feltalálója dr. Khaled Nashwan sebész orvos, aki több 
mint 25 nívós nemzetközi díjat nyert el találmányával, novemberben Dél-Korea arany-
érmét ítélték neki.                                                                                                   Sz. T.

 Felvilágosítás és bejelentkezés: www.medhungary.com
vagy 06-70/210-1513, 06-30/265-9360,

06-20/327-6835, 06-72/551-714  
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Az eljárás megkezdése elôtt és után is
orvosi vizsgálat történik.
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A kullancs Magyarországon annyira elterjedt, hogy ma már nemcsak erdei kirándulás 
során kell gondolni a betegségeket terjesztô vérszívók elleni védekezésre, hanem a városi 
parkokban, kertekben is. Megfelelô ruházattal, riasztó készítményekkel és védôoltással 
vehetjük elejét a rovar terjesztette megbetegedéseknek.

A kullancs mintegy 2-3 milliméter nagy-
ságú, pókszerû rovar, amely melegvérû 
élôlények bôrébe fúródva táplálkozik. 

Amikor megcsípi áldozatát, érzéstelenítô anya-
got fecskendez a bôrbe, ezért nem érezzük, 
amikor szájszervével behatol a hám alsóbb ré-
tegeibe, és szívni kezdi a vért. A rovar a leg-
szívesebben a napfény hatásától mentes, azaz 
ruhával fedett, izzadt-párás testrészbe fúrja 
be magát. A hím néhány óráig, míg a nôstény 
több napig, sôt hetekig is képes vért szívni.  
A csípés azért veszélyes, mert a kullancs táp-

porodtak. A rovarnak a nedves, nyirkos, árnyé-
kos aljnövényzet az ideális élettere. Dr. Kapiller 
Zoltán, a Kullancsszövetség elnöke arra figyel-
meztet, hogy a kullancsok támadására két 
irányból számíthatunk. A szem nélküli, „vak” 
és az úgynevezett közönséges kullancs lombos 
erdôben, kertben, parkban él, a cserjék, bok-
rok leveleinek árnyékos fonákján kapaszkodva 
áldozatára „fentrôl veti rá magát”. A látó kul-
lancs a fûszál árnyékos fonákján megkapasz-
kodva támad, és az arra járók lábán mászik fel, 
vérszívásra alkalmas helyet keresve. 

csatornájában található, különféle kórokozók-
kal fertôzhet meg bennünket. 

Veszélyes évszakok

A „klasszikus” kullancsszezon mindig a tava-
szi-nyári idôszak. Budapest és agglomerációs 
körzete, Pest, Nógrád, Vas, Zala és Somogy 
megye tartozik a magas rizikófaktorú területek 
közé. Ma már azonban nemcsak az erdôkben, 
kirándulás közben kell tartani a kullancsoktól, 
a vérszívók a kertekben és a parkokban is elsza-

kullancsriadó – 
nem csak kirándulóknak
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Súlyos betegségek

A vérszívó nyálában nem ritkán valamilyen em-
berre veszélyes kórokozó található, amely a csí-
pést követôen súlyos betegségeket idézhet elô. 
A leggyakoribb a baktérium okozta Lyme-kór. 
Nagyon sok tünete lehet a fejfájástól kezdve a 
bénuláson át a látásromlásig. Az esetek nagy 
részében egy jellegzetes bôrtünettel indul, ez a 
kokárdaszerû, vándorló bôrpír, amelyet idôben 
felismerve, a betegség többnyire még ebben a 
kezdeti stádiumban megállítható. Lyme-kór el-
len nincs védôoltás, idejében felismerve azon-
ban antibiotikummal gyógyítható. A kullancs 
által terjesztett legveszélyesebb betegség a ví-
rus okozta agyvelô- és agyhártyagyulladás. A 
betegek közel fele a gyógyulás után maradan-
dó bénulásra számíthat, de nem ritka a halálos 
kimenetel sem.
Dr. Kapiller Zoltán hangsúlyozza, hogy az agy-
velôgyulladás ellen sikeresen védekezhetünk az 
ajánlott védôoltással. 
– A teljes védettség kialakulásához egy év alatt 
három oltásra van szükség. Az elsô és második 
oltás között 1-3, a második és harmadik között 

5-12 hónapnak kell eltelnie. Három év múlva 
még egy „emlékeztetô” vakcinára van szükség, 
ezt követôen elegendô ötévente felfrissíteni a 
védôhatást. A védettség a második oltás után 
kezd kialakulni. Lényeges, hogy nemcsak a gye-
rekeknek kell az oltás, a felnôttek ugyanúgy ki 
vannak téve a fertôzésveszélynek.

Szedjük ki a kullancsot!

Kirándulás után vizsgáljuk át testünket! Ha 
találunk, ne várjunk a kullancs eltávolításával, 
álljunk neki minél hamarabb a rovar kiszedé-
sének! Használjunk ehhez kullancskiszedô 

•  Amikor szabadba, füves, bokros rétre, parkba megyünk, használjunk rovar-
riasztó spray-t vagy krémet. Ne csak a bôrünkre kenjük, hanem az öltözé-
künkre is jusson belôle! 

•  Ha kullancsveszélyes helyeken járunk, mindig legyen rajtunk zokni és 
hosszú nadrág, amelyet betûrünk a zokniba. A kisgyerekekre adjunk 
kendôt vagy sapkát, amely a fejüket védi. A hosszú hajat tûrjük a ka-
lap alá.

Kerüljük el a csípést!

kanalat, amely patikákban, benzinkutakon is 
kapható, egyszer használatos orvostechnikai 
eszköz. Ha ilyet nem tudunk beszerezni, egy 
szemöldökcsipesszel ragadjuk meg az állatot a 
szájszerveinél, és egyetlen erôteljes mozdulat-
tal rántsuk ki!  Ne ijedjünk meg, ha „beszakad 
a feje” (egy-két nap múlva magától is kiesik), 
mert nem jelent veszélyt, a rovar fertôzô nyálát 
a potrohában tárolja. Ne kenjünk semmit a kul-
lancsra, ne csavargassuk, mert a fuldokló állat 
a testbe visszaöklendezi a nyálát, ami jelentô-
sen növeli a fertôzés veszélyét.

MáRTON ANITA n
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Magyarországon közel hárommillió em-
ber allergiás, többségük valamilyen fû, fa, 
cserje, gyom virágporára érzékeny.  
A levegôben lebegô, parányi pollen „kiüti” 
a legerôsebb embert is, szeme könnybe 
lábad, orra folyni kezd, torkában kellemet-
len kaparászást érez, és mindez jelentôsen 
rontja a teljesítôképességét.

Eddig segített, ha ismert allergia esetén az ember a pollennaptárhoz iga-
zodott, és az allergén virágpor megjelenése elôtt még idôben szedni 
kezdte a tüneteket csillapító gyógyszerét. Idén az idôjárás átírta a szabá-

lyokat. Márciusban még kemény tél volt, ezért húsvét környékén szinte egy-
szerre kezdett virágozni a mogyoró, az éger, a tiszafa, a nyír, a szil, a tölgy, és 
a pázsifûfélék pollenje tovább színesíti a képet.

Aki még nem tudja, hogy allergiás, de náthára emlékeztetô tünetei egy 
hét alatt sem csökkennek, forduljon allergológus szakorvoshoz, aki tesztek 
segítségével azonosítja a szervezet túlérzékenységi reakcióját kiváltó anyagot 
(allergént), és kiválasztja a megfelelô terápiát. A panaszok csökkentésében se-
gíthetnek az allergiás reakciót tompító gyógyszerek, az orrnyálkahártyát védô, 
egyben a szabad levegôvételt támogató orrcseppek és az életmódra vonatko-
zó tanácsok. 

A pollenszórás idôszakában, napos, szeles idôben a szénanáthás ember 
lehetôleg ne tervezzen szabadtéri programot, halassza el a megterhelô túrá-
zást, kerékpározást, futást, mert a túl nagy mennyiségben belélegzett, allergi-
záló virágpor akár asztmás rohamot is kiválthat. Egy kiadós esô után azonban 
fellélegezhet, mert a vízcseppek kimossák a levegôben lebegô polleneket.

Próbálja meg otthonától távol tartani az allergiát kiváltó anyagot. Hazaérve 
váltson cipôt, és öltözzön át. Hasznos lehet esténként hajat mosni, így a napköz-
ben a hajszálakra telepedett virágpor nem kerül a párnára, ami éjszaka is irritálhat-
ja az arra érzékeny embert. Aki pollenallergiás, a kritikus idôszakban ne szárítsa a 
szabadban a mosott ruhát, és engedélyezzen magának több pihenést.  

K. É. n

Allergiahelyzet

A tüneti kezelés mellett hosszabb idôszakra jelent-
het megoldást a specifikus immunterápia, amely-
nek során a szigorúan meghatározott formában 
és mennyiségben adagolt allergént a szervezet 
megszokja, és lassan kioltódik a túlérzékenységi 
reakció. Az immunterápia türelmet és kitartást 
igényel, de a �-5 éven át folytatott kezelés eredmé-
nyeképpen 10-12 éves tünetmentes idôszak érhetô 
el. Csak szakorvos javaslatára és felügyelete mellett 
végezhetô! 

Megoldás – hosszú távra
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A megfelelô életmód kialakításával szerencsére mi is sokat tehetünk 
szívünk egészségének megôrzéséért. Üzenjünk hadat a stressznek, a 
mozgásszegény életmódnak és a helytelen és rendszertelen táplálko-

zásnak, amelyben a gyümölcsökkel és zöldségekkel szemben sajnos még min-
dig a zsíroké és a cukoré a fôszerep. 

Önsanyargatásról természetesen szó sincs, csak minden területen okosan kell 
választani. Igyekezzünk minél több zöldséget és gyümölcsöt fogyasztani, mivel 
azok serkentik az immunrendszer mûködését, hatékony antioxi-
dánsok, és hozzájárulnak a szív egészségének megôrzéséhez. 
Figyeljünk a megfelelô napi folyadékbevitelre (2-3 l), ugyan-
is a víznek fontos szerepe van a szervezet mûködésében: 
részt vesz az emésztési, felszívódási folyamatokban, a táp-
anyagok szállításában és a kiválasztásban is. Csökkentsük 
a sófogyasztást az ételek utánsózását elkerülve, és a fehér 
lisztbôl készült ételek helyett válasszuk az élelmi rostban, 
vitaminokban és ásványi anyagokban gazdagabb fajtákat 
(barna kenyér, barnarizs, gabonapehely, müzli).

Szervezetünknek bizonyos mennyiségben szüksége van 
zsírokra, azonban hosszú távon nem mindegy, hogy melyik tí-

A szívünk csak értünk él

pusút választjuk. A napi energiabevitel maximum 10%-a származhat telí-
tett zsírsavakból a táplálkozási ajánlások alapján. A telített zsírok túlzott 
bevitele megnövelheti a vér koleszterinszintjét, ami a szív- és érrendszeri 
megbetegedések egyik fontos rizikófaktora. A telített zsírok, mint például 
az állati eredetû vaj vagy a sertészsír helyett minél többször használjunk 
többszörösen telítetlen zsírsavakat (pl. omega-3 és -6), amelyek jótékony 

hatása az egész szervezetre kiterjed. A telítetlen 
zsírsavak meghatározó szerepet játszanak az 

egészséges zsíranyagcserében, valamint a 
szív- és érrendszer megfelelô mûködésében. 
A halolaj a benne lévô esszenciális zsírsavak 
révén ugyancsak nagyban hozzájárul a szív- 
és érrendszer egészségéhez. A többszörösen 

telítetlen zsírsavakat (ún. esszenciális zsírsa-
vak) szervezetünk nem képes elôállítani, így a 

szükséges mennyiséghez kizárólag táplálkozás 
útján juthatunk hozzá. 

Válasszunk okosan, mert szívünk meghálálja a gon-
doskodást.
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Szívünk életünk elsô pillanatától fogva fáradhatatlanul dobog és teszi a dolgát. Ám 
ennek az igazán precíz „mûszernek” is szüksége van karbantartásra, hogy minél to-
vább dolgozhasson értünk. 

Sokaknak ismerôs lehet a búvárbalesetek speciális kezelésére szolgáló keszonkamra ki-
fejezés. Azt azonban kevesen tudják, hogy ez a szerkezet számos más betegség gyógyí-
tására alkalmazható. 

A hiperbár oxigénterápia alapja a megnövelt nyomás, a tiszta (100 százalékos) 
oxigén és egy fizikai törvény, mely szerint a gázok folyadékban oldhatósá-
ga a nyomás növelésével arányosan nô. A terápia esetében a gáz a tiszta 

oxigén, a folyadék a vér, mely szervezetünkben az élethez nélkülözhetetlen oxigént 
szállítja a sejtekhez. Ha egy testrésznek rossz a vérellátása, akkor oda nehezebben 
jut el az oxigén, emiatt nem mûködhetnek megfelelôen a szervezet természetes 
helyreállító mechanizmusai, és elhúzódik a gyógyulás.

A hiperbár oxigénterápia a természetes gyógyulási folyamatokat állítja helyre 
és erôsíti fel a szervezetben. A kezelés alatt a betegek egy speciálisan kialakított 
nyomásálló (keszon) kamrában ülve a normál légköri nyomásnál másfélszer-kétszer 
nagyobb nyomáson tiszta oxigént lélegeznek be, így a vérben oldott oxigén szint-
je akár a húszszorosára is növelhetô. A jobb oxigénellátottságnak köszönhetôen a 
sejtek anyagcseréje jelentôsen felgyorsul, mely elôsegíti a gyorsabb és hatékonyabb 
gyógyulást. Ráadásul olyan hajszálerekben, vérerekben, ahol egy betegség miatt ko-
rábban a vérkeringés már megszûnt, a terápia képes beindítani a véráramlást, ezzel 
megmenthet például sok amputációra ítélt „cukorbeteg-lábat”.

Gyógyító oxigén

központbanGyóGyhír  

Mire jó?

‹  Olyan krónikus betegségek gyógyítására, melyeket az elégtelen vérke-
ringés okoz, például lábszárfekély, nehezen gyógyuló sebek, égési sérü-
lések. 

‹  Jelentôsen lerövidítheti a rehabilitációs idôt csonttörés, ízületi sérülések 
esetében. 

‹  Plasztikai vagy más sebészeti beavatkozások után elôsegíti a mûtéti seb 
gyorsabb és szebb gyógyulását. 

‹  Bizonyos fertôzések, például húsfaló baktérium, Lyme-kór, illetve gyulla-
dások (például csontgyulladás) kezelésére. 

‹  A vérkeringés javításával alkalmas a fülzúgás, a migrén kezelésére vagy az 
agyvérzés miatt kiesô funkciók bizonyos mértékû helyreállítására.

‹  A terápia általában javítja az anyagcserét, erôsíti az immunrendszert, 
gyorsítja a test regenerálódását, növeli a szellemi és fizikai teljesítôképes-
séget, ezért egészségmegôrzésre is alkalmazható. 

Magyarországon egyetlen Hiperbár Centrum látja el a betegek kezelését. A budapesti Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet területén található centrum több ezer ke-
zeléssel több száz, különbözô betegségben szenvedô páciens gyógyulását segítette elô eredményesen. A hiperbár oxigénterápiáról az érdeklôdôk bôvebb információt 
kaphatnak a www.baromedical.hu weblapon, illetve a 06-1-392-0376 és 06-30-269-9436-os telefonszámokon.
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Egy mondás szerint, aki sokáig meg tudja 
ôrizni a világ iránti kíváncsiságát, az sokáig 
fiatal marad. Szilágyi János élô bizonyítéka 
ennek a tételnek: a fél évszázados, sikeres 
szakmai pályát befutó riporter ma is aktív. 
Különösen ilyenkor, napfényes május idején…

Önre milyen hatást gyakorol a tavasz?
– Most különös örömmel élem meg, mert kemény, diktatórikus tél volt, így igazán erôteljes 
ez az élmény. Ma már ugyan az ôsz a legkedvesebb évszakom – pedig gyerekkoromban 
sose értettem Petôfit, miért lelkesedik annyira érte –, de tény, hogy az ember ilyenkor ösz-
tönösen késztetést érez a megújulására. 
Évszakoktól függetlenül, milyen meghatározó „újjászületéseket” említene az éle-
tébôl?
– Amikor hatvanegyben kirúgtak a rádióból, elkezdtem dolgozni, mint külsô munkatárs. 
Akkor meg kellett mutatnom, hogy tényleg jó vagyok ebben a mûfajban. Onnantól kezd-
ve már elsôsorban önmagamnak bizonyítottam be: képes vagyok rá, hogy elfogadjanak 
engem. De ilyen élmény a lányom születése utáni idôszak is, amikor sok mindent meg-
tapasztaltam és megtanultam. Például, hogy adott esetben egy hároméves gyerektôl is 
bocsánatot kell kérni. 
Hivatása révén sokak életét érinthette meg egy-egy mûsorral, egy gondolattal. 
Találkozott olyan mondattal, amely az Ön számára maradt igazán emlékezetes?
– Bár a szakmám a szavakhoz köt, nem vagyok az a típus, aki képes megvilágosodni egy 
gondolattól. Mégis akadt egy, ami máig itt cseng a fülemben. Annak idején mûsort készí-
tettem a kiváló pszichológussal, Mérei Ferenccel. Nagyon bölcs ember volt, tôle hallottam, 
hogy „nem kell mindig jól járni”. Az ember néha szenved, de elmondhatja, hogy ezt is 
átélte, ezzel a tapasztalattal is gazdagabb. És én ezt nagyon megtanultam. Épp nemrég 
mondtam egy bánatos fiatalembernek: apukám, ha nem szenvedsz, akkor nem is tudod, 
mi az a szerelem!
Ön szerint minek köszönhetô, hogy nemcsak lelkileg, de fizikailag is jóval fiatalo-
sabb az életkoránál?
– Különösen nagy dolgokat nem tettem az egészségemért. De arra mindig adtam, 
hogy sportoljak. Ma már nem futok, csak gyorsan sétálok, de így is isteni érzés, ami-
kor hazaérve az ember lila fejjel beáll a zuhany alá. Az, hogy nem híztam el, nem 
fogyókúrák eredménye, hanem az odafigyelésé. Felnôttként nem sokat betegesked-
tem, talán mert gyerekként már mindenen átmentem a kanyarótól a vesegyulladá-
sig. Volt egy idôszak, amikor kicsit összevissza dobogott a szívem. Egy kardiológus 
professzor megvizsgált, és azt mondta: nézze, Jánoskám, írhatnék erre gyógyszert, 
de inkább ígérje meg, hogy legalább egyvalamit mindig ugyanabban az idôben csi-
nál! Igaza volt, akkoriban elég rendszertelenül éltem. Megfogadtam a tanácsát, és 
használt. Most, ahogy vénülök, még inkább odafigyelek erre. Rendszert viszek a 
rendszertelenségbe. Naponta például csak kétszer eszem, de mindig ugyanabban 
az idôben.
Mit gondol, a magyar társadalom általános egészségügyi állapotában mi hozhat 
pozitív változást?

nÉVJEGY
szilágyi János

újságíró, mûsorvezetô, riporter
Kedvenc könyv:  García Márquez: Szerelem kole-

ra idején
Kedvenc film: Hamu és gyémánt
Kedvenc idôtöltés: bogarászás a számítógépen
Kedvenc étel: rakott krumpli

„rendszert viszek
a rendszertelenségbe”

Szilágyi János

– Úgy gondolom, hogy a magyar ember egészségi állapota, egészségi kultú-
rája, fogatlansága nem különíthetô el attól, hogy magára ordítanak a forga-
lomban. Nem emberközpontú, ahogyan a magyar ember gondolkodik ön-
magáról, másokról, a világról. Nem hiszek abban, hogy ha minden lakásban 
állna egy korbácsos ember, hogy az ott lakók mossanak fogat, meg fussanak, 
akkor az megoldást jelentene. Ahogyan az egészségügy sem attól lenne jobb, 
hogy kevesebbet kellene várni az orvosra, hanem attól, ha az emberek fel-
ismernék, hogy az egészségükért nekik is tenni kell. 
Mi az a téma, ami mostanában különösen foglalkoztatja?
– Kissé szükségszerûen: az öregedés lélektana. Ötven-hatvan évesen fütyül-
tem az egészre, de a hetvenedik születésnapom megérintett. A korom ellené-
re nem vagyok bácsi, kripli, mégis van egy csomó dolog, amit az idô múlásával 
el kell fogadnom. Itt a lábam, de ez a láb már nem az, amit én megszoktam.  
Ennek az állapotnak a megélésére a társadalom nem készít fel bennünket, 
miközben mindannyian érintettek vagyunk, illetve leszünk. Ezzel valahogyan 
foglalkozni kellene!
Van saját stratégiája? 
– Alapvetôen a jelenre koncentrálok. Nem félek a jövôtôl, és nem örülök, hogy 
olyan gyorsan eljön. Majd meglátjuk, hogyan fogom majd érezni magam ab-
ban a jövôbeli helyzetben. Végtére az öregedés is egy érdekes élmény. 

PáPAy ESZTER n

interjúGyóGyhír  
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Egy 47 éves hajadon évek óta tartó visel-
kedését írom le. Viselkedését motiválhatja, 
hogy munkája során nagyon sok hányatott 
sorsú emberrel (hajléktalan, munkanélküli, 
alkoholista), pereskedésekkel, válásokkal ta-
lálkozott.
Ezeket ô nagyon a szívére veszi. Állandó 
problémája: nem hagyott-e el vagy nem fe-
lejtett-e el valamit. A lakásajtó bezárását 
többször ellenôrzi. Az utcán a földet lesi, 
ha valamit meglát, felveszi: nem ô veszítet-
te-e el. Holott elôtte a közelében sem járt! 
Vásárlási kényszere van. Ha leárazás van, ak-
kor a szükségesnek a többszörösét (élelmet, 
mosószert) veszi meg. Arra hivatkozik, hogy 
nagyon megéri, mert sok pénzt megtakarít! 
Szerintem inkább sok pénzt kidob! ugyanis 
annak egy része elrothad, avas lesz, ráun, ki-
dobásra kerül! Így nem olcsóbb a vásárlás! 
Gyakran mos kezet, viszont a fürdôkádat, 
a WC-t, a mosdókagylót piszkosan hagyja. 
Lakása egy szeméttelep benyomását kelti, 
oda mindent összehord. Amit talál, felviszi, 
ledobja, rajta járkál. Rengeteg használt ru-
hát összeszedett. Kidobni semmit nem lehet, 
mert hátha jó lesz valamire. Vagy késôbb 

„SEGÍTENI SZERETNÉK!”

Gyógyhír
klinika

Az orvos válaszol

Dr. Kökényesi Marianna 

pszichiáter,
pszichoterapeuta
Tel.: 0�-20-���-�044

esetleg ô is nincstelenné válik, és akkor nem 
tud ruhákat venni. 
Egyéb tünete: állandóan fázik, nyáron is me-
legítôt hord. Korábbi vizsgálat szerint ezt a 
pajzsmirigy alulmûködése okozza. Munka-
helyérôl, amit nem szeret, szinte állandóan 
elkésik. Kivizsgálásra, kezelésre nem akar el-
menni. ô nem beteg! Van terápia ez ellen? 

Nagyon tipikus probléma. Alattomosan fejlôdik ki, 
és sokáig a normalitás benyomását kelti. Alapos-
ság a tisztaságban, óvatosság az ellenôrzéseknél 
és takarékosság a gyûjtögetésnél, ezek elfogadott 
és értékelt dolgok. Ezért a környezet nem is kérdô-
jelezi meg az ilyen viselkedéseket nagyon sokáig, 
még akkor sem, amikor az már irreális mértéket 
ölt. Amikor már rengeteg idôt elvesz más feladatok 
elôl, és az eredeti funkciója ténylegesen elveszik. 
A közbeszéd mániákusnak nevezi az illetôt, de va-
lójában kényszergondolatokról és -cselekvésekrôl 
van szó. Többnyire az, aki ebben szenved, érzé-
keli gondolatai és viselkedése ismétlôdô, túlzásba 
vitt jellegét és értelmetlenségét. Felfogja, hogy 
a 10. és 13. kézmosás között nincs valódi tisztasá-
gi különbség, mégis belsô feszültséget kelt, ha azt 
a viselkedést a szerinte kellô számban nem ismétli 
meg. általában társul egy mágikus-misztikus gon-
dolkodási háttérrel, például a gyûjtögetés megvéd 
az elszegényedéstôl. Nem mérlegeli, hogy a gyûj-
tött dolog hasznos vagy szemét. Csak a cselekvés 
megtétele a fontos, a belsô stressz-mentesüléshez. 
Az évek során a kezdeti „hóbort” komoly beteg-
séggé növi ki magát. Leggyakrabb a tisztálkodásra, 
ellenôrzésre, gyûjtögetésre, lassúságra vonatkozó 
kényszer. Kezelés nélkül elveszi az életteret, idôt, 
kapcsolatokat, megélhetést. Kezelésében fontos 
a környezet szembesítése azzal, hogy a viselkedés 
beteges! Segíteni kell, hogy pszichiáterhez fordul-
jon! Támogatni a komplex bio-pszicho-szociális 
állapotváltoztatását! Mint minden betegségnél, itt 
is igaz, minél késôbb kerül szakemberhez, annál 
kedvezôtlenebb a gyógyulási prognózis.
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A klimax általános értelemben a legmagasabb pontot, a csúcsot 
jelenti. Innen már csak lefelé vezet út. A hétköznapi életben a 
klimax alatt a hölgyek menstruációs ciklusának megszûnését 

és az azzal együtt járó egyéb panaszokat, azaz a nôi változó kort ért-
jük. Bármilyen meglepô, a férfiaknál is van klimax, azaz olyan állapot, 
ahonnan csak „lefelé” vezet út. 
A férfiak korosodásával a jóindulatú prosztatamegnagyobbodás (BPH, 
benignus prosztata hypertrophia) szinte törvényszerûen fellép. Az, 
hogy mely életkorban következik be, függ például az életkörülmé-
nyektôl, egyéb megbetegedésektôl, öröklött adottságoktól és egyéb 
tényezôktôl. A prosztata szövetállományának burjánzása alapvetôen 
nem kóros, de sok kényelmetlenséget okozhat. A leggyakoribb, ami 
tulajdonképpen jelzi a folyamat elindulását, a húgycsô beszûkülése, 
ami vizelési nehézségekhez vezet. A vizelet vékony sugárban, nehe-
zen csordogál. Gyakori a vizelési inger, a húgyhólyag ürülése nem tel-
jes. Súlyosabb esetben a vizelet elakadhat. A tökéletlen ürülés miatt 
a pangó vizelet gyulladásos folyamatokat indíthat el. A prosztata 
megnagyobbodásával rosszindulatú rákos folyamatok jöhetnek lét-
re. Ezért szükséges figyelmet fordítani a férfiklimaxra is! A prosztata 
vizsgálatát urológus végzi, betapintással. Ha az orvos szükségesnek 
ítéli, ultrahangos, esetleg computertomográfos (CT) vizsgálatot is 

Prosztatagondok
kezdeményezhet. A legfontosabb, hogy a rákos megbetegedés elô-
fordulását kizárják. 
A prosztatamegnagyobbodás megelôzésére alapvetôen természetes 
alapú szereket ajánlhatunk. Ide tartoznak a fûrészpálma, csalángyö-
kér, tökmag, rozspollen, liliom. Ezen gyógynövényeknek régóta ismert, 
tapasztalatból tudott a prosztatamegnagyobbodásra kifejtett jótékony 
hatása. A patikákban gyógyszerek és étrend-kiegészítôk formájában 
kaphatók. A leggyakrabban alkalmazott szerek a tökmagolaj- és a fû-
részpálma-kivonat tartalmú készítmények. A növényi kivonatokat tar-
talmazó termékek alkalmasak az elváltozás megelôzésére, illetve a fo-
lyamat lassítására, a kellemetlen tünetek enyhítésére. Ha a problémák 
fokozódnak, orvosi vizsgálat szükséges annak kizárására, hogy nem 
következett-e be gyulladásos folyamat, melynek gyógymódja megfele-
lô gyulladáscsökkentô, illetve antibakteriális szer alkalmazása. Jobb a 
bajt megelôzni, mint a kialakult problémát kezelni!

Dr. Sánta Zsuzsanna
szakgyógyszerész

E-mail: santa.zsuzsa@gmail.com

Gyógyhír
klinika

A gyógyszerész válaszol
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A tavalyi sikeres program folytatásaként idén hét város-
ba látogat el a Richter Egészségváros Program. Május 8-
án Baján, május 29-én Gyôrben, június 5-én Karcagon, 
június 12-én pedig Zalaegerszegen egy-egy szombati 
napon szórakoztató családi programok mellett a láto-
gatók ingyenes szûrôvizsgálatokon, tanácsadásokon 
vehetnek részt. A hazai gyógyszercég egészségnevelô 
kezdeményezése arra biztatja az embereket, hogy mi-
nél többen tegyenek egy-egy lépést saját egészségük 
megôrzése, fenntartása érdekében. 
Az akció különlegessége, hogy a város lakosai részvé-
telükkel növelik a Richter Gedeon által a helyi kórház 
számára felajánlott 2 000 000 Ft alapadomány össze-
gét. Ezt az adományt minden látogató személyesen 
növelheti a rendezvényen való részvételével, például 
a helyszínen elvégeztetett szûrôvizsgálatokért vagy a 

Milliókat érô egészség 
Újra indul az országos programsorozat

meghallgatott elôadásokért kapott adománypontok 
alapján. 
A 10 és 18 óra között zajló programokon többek kö-
zött prosztata-, csontritkulás-, valamint bôrgyógyászati 
szûrést, koleszterinszint- és vérnyomásmérést végez-
tethetnek el szakemberekkel a rendezvényre látoga-
tók. A szûrések mellett Alzheimer-kór, refluxbetegség, 
csontritkulás, kardiológiai, onkológiai, nôgyógyászati 
témában felmerülô kérdésekre kaphatnak választ, de 
dietetikus, gyógytornász és gyógyszerész is rendelke-
zésre áll egész nap. A legaktívabbak a torna mellett 
gyógytornagyakorlatokat tanulhatnak és végezhetnek, 
valamint véradáson és elsôsegély-nyújtási bemutatón  is 
részt vehetnek az érdeklôdôk.
Az esemény védnöke Rudolf Péter, aki személyes pél-
dával biztat az egészséges életmódra. Katus Attila aero-s
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A Richter Egészségváros rendezvénysorozat résztvevôi 
nemcsak saját egészségükért tehetnek, hanem városukért 
is. Az Egészségváros egyszerre nyújt szûrô-, felvilágosító 
és szórakoztató programokat.

bik világbajnok gyakorlati útmutatót ad: szórakoztató 
fitnesztornára várja a fiatalokat és az idôsebbeket egy-
aránt, ezután pedig személyre szabott tanácsokkal se-
gíti az érdeklôdôket. Az esemény háziasszonya Jaksity 
Kata mûsorvezetô. A családi rendezvényt a gyermek-
programok mellett helyi sportegyesületek és tánccso-
portok bemutatkozása színesíti. 
A részletes programról a www.egeszsegvaros.hu hon-
lapon olvashatnak bôvebben az érdeklôdôk.
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Rákos elváltozás, daganat, áttét…
ugye az Ön számára sem ismeretlenek ezek a szavak?

Segítsen  adója 1%-ával ,
hiszen az élet néha millimétereken múlik!

A daganatos emberek számára elér-
hetô legkorszerûbb rákdiagnosztikai 
módszer a pET/CT, amellyel az egész 
testben láthatóvá tehetôk a néhány 
milliméteres kóros elváltozások is.

A pozitron-Diagnosztika Közhasz-
nú Alapítvány támogatja azon 
betegek PET/CT vizsgálatát, akiknek 
szükségük lenne erre az eljárásra, de 
anyagi okokból nem engedhetik meg 
maguknak.

Az alapítvány küldetése, hogy minél 
több ember tudjon élni a sorsfordító 
rákdiagnosztikával, ezáltal egyre 
többen kapjanak nagyobb esélyt 
a gyógyulásra. Ismerje fel Ön is idô-
ben a lehetôséget   

A rák nem válogat, lehet, hogy 
legközelebb családtagjának, is-
merôsének lesz szüksége  erre a 
vizsgálatra!

www.pozitronalapitvany.hu

Adószám: 
18254864-1-43 

Info-vonal: 
+36 1 505-8880 
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HASNYÁLMIRIGYRÁK
A MEGELôZÉS ÉS AZ IMMuNRENDSZER-ERôSÍTÉS JELENTôSÉGE

magas inzulinszint növelheti a betegség kiala-
kulásának valószínûségét, ezért a cukorral éde-
sített üdítôitalok is károsak lehetnek. A vörös 
és feldolgozott húsok fogyasztása elôsegítheti, 
míg a szárnyas húsok gátolhatják a betegség 
kialakulását.  A terhesség alatti cukorbetegség 
akár évtizedekre elôrevetítheti a megbetege-
dést, ugyanis jelzi, hogy a szervezet inzulinér-
zékenysége és alkalmazkodóképessége gyakran 
nem megfelelô. A testmozgás az inzulinérzé-
kenységet növelô hatásánál fogva csökkenti a 
hasnyálmirigy-daganatok kialakulásának kocká-
zatát még a túlsúlyos embereknél is.

A hasnyálmirigy-daganat korai stádiumában 
általában operálható. A legnagyobb probléma 
éppen az, hogy a betegség elsô tünetei rend-
szerint akkor jelentkeznek, amikor már nincs 
lehetôség az eredményes mûtétre. A betegek 
több mint felét akkor diagnosztizálják, amikor 
már távoli áttétek képzôdtek. Ugyanakkor egy 
amerikai felmérés szerint az összes elvileg ope-
rálható, korai stádiumú hasnyálmirigyráknak 
mintegy 38 százalékát nem mûtik. Ezt a kutatók s
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egyrészt a betegség gyógyíthatatlanságába ve-
tett hittel magyarázzák, másrészt azzal, hogy az 
idôsebbek, az alacsonyabb jövedelmûek, illetve 
az alacsonyabb iskolai végzettségûek esetében 
nem megfelelô gondossággal járnak el. A mûté-
tek sikeressége tapasztaltabb sebészeknél jóval 
nagyobb arányú a felmérések szerint. 

A kutatók arra is felhívják a figyelmet, hogy 
az aktivált immunrendszer megvédhet a beteg-
ség kialakulásától, illetve elôsegítheti annak le-
küzdését. Az immunrendszer számos rákellenes 
sejtje aktiválható gyógygombakivonatokkal. 
A gyógygombakivonatokkal az immunerôsítés 
mellett az inzulinérzékenység is javítható, ezért 
a jövôben kiemelkedô jelentôségük lehet a has-
nyálmirigyet érintô daganatos betegségek ki-
egészítô terápiájában. Figyelemre méltó, hogy 
élô szervezetben is kimutatták az apigenin nevû 
flavonoid hasnyálmirigyrák-ellenes hatását: erô-
sítheti a kemoterápia eredményességét. 

Varga Gábor, Dipl.-Kfm. 
További információ: www.apigenin.hu, 

tel.: 06-70/423-1127, 06-30/391-8080

A hasnyálmirigyrák a daganatos betegségek-
nek mintegy 2 százalékát teszi ki, de az ebbôl 
bekövetkezô elhalálozás a negyedik leggyako-
ribb a rákbetegségek között. A hasnyálmirigy-
rák 90 százalékban 50 év felettieknél alakul ki. 
Az ötéves túlélési idô kevesebb mint öt száza-
lék. Ezért fontos a rizikófaktorok tudatosítása, 
amelyek befolyásolják a betegség kialakulását. 
A dohányzás mintegy 25 százalékban tehetô fe-
lelôssé. A túlsúly és a gyakran ezzel együtt járó 

A rosszindulatú bôrdaganatok, köztük a 
festéksejtekbôl kiinduló melanoma malig-
num gyakorisága évente � százalékkal nö-
vekszik, és az elmúlt 20 év során több mint 
duplájára emelkedett. Elsôsorban a fi ata-
labb korosztályt érinti, a 20-�0 év közötti 
nôk körében a melanoma a leggyakoribb 
halálozási ok a betegségek közül!

A napsütötte bôr divatja a múlt században terjedt el, amikor a sápadt 
városi embereket arra kellett rávenni, hogy több idôt töltsenek 
a szabadban, sportoljanak, kiránduljanak. Akkoriban a napfény 

egészségvédô szerepét hangsúlyozták, miszerint elôsegíti a D-vitamin ter-
melôdését a szervezetben, így elkerülhetô a csontokat deformáló angol-
kór, serkenti az anyagcserét, erôsíti az immunrendszert, megszépíti a bôrt, 
fertôtlenítô hatásának köszönhetôen segít a pattanások megszüntetésé-
ben.

De túlzásokba estünk, a napimádók legszívesebben napkeltétôl nap-
nyugtáig égetnék bôrüket a vágyott barnaság elérése érdekében. Nem 
gondolnak arra, hogy a környezeti ártalmak miatt megsérült a bolygónk 

Barnulás
mindenáron?

központbanGyóGyhír  
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Dr. Horváth Béla bôrgyógyász, a Melanomamobil® 
vezetô fôorvosa azt tanácsolja, hogy figyeljünk az 
apró változásokra a bôrünkön, de ne mulasszuk el 
a professzionális vizsgálatot, amelynek során nagy 
biztonsággal felfedezhetô a melanoma. Hasznos, 
ha a szûrés alkalmával rögzítik a páciens anya-
jegyeinek állapotát, így a következô vizsgálaton 
észrevehetô lesz a legkisebb eltérés is. Ha meg-
változik az anyajegy mérete, formája, határvonala, 
színe, feltétlenül forduljunk orvoshoz! Az anyajegy 
eltávolításának legbiztonságosabb módja a sebészi 
kimetszés, amelyet szövettani vizsgálat követ, így 
megállapítható, hogy tartalmazott-e rosszindulatú 
sejteket, és ha igen, kellô mélységben történt-e a 
beavatkozás. Az idejében felfedezett és megfelelô 
módon kezelt melanoma ugyanis tökéletesen gyó-
gyítható!

Figyeljen a változásra!

légkörében lévô, a földi élôlények egészségére ártalmas UV (ultraviola) 
sugarakat kiszûrô ózonpajzs. Pedig bôrünk jelzi a baj mértékét: ijesztôen 
megszaporodtak a bôrdaganatok, közöttük a legveszélyesebb a melano-
ma, a festéksejtekbôl kiinduló rák. A napfénytôl a szemünket is védeni kell, 
ezért viseljünk UV szûrôs napszemüveget!

Napjainkban élete során átlagosan minden hetvenedik emberben 
alakul ki melanoma, elôzetes becslések szerint 2030-ra ötven közül egy 
esetben diagnosztizálják majd ezt a rosszindulatú betegséget. Életmódunk 
változása – több napfény, szolárium, stresszes élet – jelentôsen növeli e 
bôrdaganat rizikóját. 

Mielôtt bôrét a napnak mutatja meg, mutassa meg bôrgyógyászának is 
– tanácsolják a Magyar Bôrgyógyászati Társulat Onkodermatológiai Szekció-
jának szakértôi. A bôrdaganatok, így a melanoma is, az egyik legegysze-
rûbben felfedezhetô, fájdalommentes vizsgálattal diagnosztizálható kór. 
Helyes életmóddal elkerülhetô, korai felismerés esetén pedig a daganat jól 
gyógyítható. A megelôzés legfontosabb eszközei a szigorú fényvédelem, a 
bôr önvizsgálata és a rendszeres bôrgyógyászati ellenôrzés. Ne mulassza el 
a bôrgyógyászati szûrôvizsgálatot az, akinek sok anyajegye van, vagy bár-
milyen változást észlel a bôrén!

KOLIMáR ÉVA n
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Az Ocuvite Lutein forte egy vitaminokat, ásvá-
nyi anyagokat és karotinoidokat tartalmazó,  
szemspecifi kus étrend-kiegészítô, melyet arra 
fejlesztettek ki, hogy a szem védelmi rendsze-
rét erôsítse, és védje az egészséges látást. 
Cukorbetegek, tejcukorérzékenyek és cöliáki-
ás betegek is szedhetik. 
Ocuvite Lutein a szemreszabott vitamin. 

További információért látogasson el honlapunkra,
 a www.bauschandlomb.hu-ra, vagy írjon nekünk az info.hu@bausch.com e-mail címre.

Ôrizze meg egészséges látását
Ocuvite Lutein fortéval!

szemspecifi kus étrend-kiegészítô, melyet arra 
fejlesztettek ki, hogy a szem védelmi rendsze-
rét erôsítse, és védje az egészséges látást. 
Cukorbetegek, tejcukorérzékenyek és cöliáki-
ás betegek is szedhetik. 
Ocuvite Lutein a szemreszabott vitamin. 

További információért látogasson el honlapunkra,

Éljen Ön isaz ocuvitebónusz programmal!

újdonságGyóGyhír  

LUTAMIN®

Lutein, vitamin és ásványianyag 
tartalmú étrend-kiegészítô a SZEM 
egészségének megôrzésére
A LUTAMIN® legújabb kutatási eredmények alapján 
került kifejlesztésre.

Összetevôi védik a retinát, elôsegítik a fénysugarak 
hatására képzôdô szabad gyökök semlegesítését.

Keresse a patikákban!

LUTAMIN
Lutein, vitamin és ásványianyag 
tartalmú étrend-kiegészítô a SZEM 
egészségének megôrzésére
A LUTAMIN
került kifejlesztésre.

Összetevôi védik a retinát, elôsegítik a fénysugarak 
hatására képzôdô szabad gyökök semlegesítését.

Keresse a patikákban!
Forgalmazza az Astramed Kft.
www.astramed.hu

A ceyloni fahéj hozzájárulhat az egészséges 
vércukorszint fenntartásához. 
Adagolás: napi 2x1 tabletta 

Keresse a patikákban, gyógynövényboltokban 
vagy webáruházakban!

Forgalmazza: CEE Naturline Kft.
www.doskar.hu  Tel.: 06 23 428-067

Fahéj étrend-kiegészítô tabletta 
100 db
az egészséges vércukorszintért

TERHESSÉGI GYORSTESZT 

Korai terhesség kimuta-
tására alkalmas, nagyon 
érzékeny teszt. 
Megbízható választ ad bár-
mely idôpontban.
Magyar termék! 
Kérje a patikákban!

www.pregnasens.hu
info@pregnasens.hu

Korai terhesség kimuta-
tására alkalmas, nagyon 
érzékeny teszt. 
Megbízható választ ad bár-
mely idôpontban.
Magyar termék! 
Kérje a patikákban!

www.pregnasens.hu

•  33 000 rezgés/perc – hatékonyan eltávolítja a 
lepedéket, megszünteti a fogkôképzôdést.

•  Gyengéden polírozza a fogfelszínt.
• Gyermekek számára 4 éves kortól alkalmas.
• Fogkefefej pótlása igazán kedvezô áron!

Ultrahangos fogkefecsalád – 
a tökéletes fogmosásért!

www.egeszaruhaz.hu, 06-1/453-7124
Megvásárolhatja a patikákban,

GYSE szaküzletekben és oMRoN mintaboltunkban.

A Viviscal® 60x tabletta
Hajregeneráló- 
étrend-kiegészítô tabletta
A haj idôvel változik.  A hölgyeknél inkább 
vékonyodik, a férfi aké homloktól felkopa-
szodik. A tabletta alkalmas a vékonyodás és 
a kopaszodás lassítására, esetenként megállí-
tására. Erôsít, minôséget ad. A tabletta által 
kifejtett jótékony változás idôt, türelmet igé-
nyel, 6 hónap. 

www.hajdoktorbolt.hu, Tel.: 06-1-317-1824

Protexin Gynophilus

Az egészséges intimfl óráért!
A Protexin Gynophilus természetes összetevôi hely-
reállítják a hüvelyi fl óra egyensúlyát, rendszeres 
használata megelôzheti a kellemetlen tünetek ki-
alakulását, visszatérését.

Protexin Gynophilus

Az egészséges intimfl óráért!
A Protexin Gynophilus természetes összetevôi hely-
reállítják a hüvelyi fl óra egyensúlyát, rendszeres 
használata megelôzheti a kellemetlen tünetek ki-
alakulását, visszatérését.

Forgalmazza: VitaminKosár Kft. 
www.vitaminkosar.hu www.intimfl ora.hu
Keresse a patikákban és a dm drogériákban.
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kullancs-, szúnyog- és darázsriasztók
A GalaktivBio rovarriasztó szerek biztonságos védel-
met nyújtanak a kellemetlen szúró, csípô, repülô rova-
rokkal szemben!

•  Kizárólag természetes anyagok
•  4-5 órás védelem 
•  Vegyszermentes
•  2 hónapos csecsemôk és kismamák bôrén is használható

Természetes anyagokból készült
bôr- és környezetbarát termék az egész családnak!

Galaktiv Kft. Tel.: 061-450-1351 www.galaktiv.hu

Tavaszi akció keretében a méltán népszerû Armonía 
Csigacsoda termékcsalád legújabb tagját, a csiganyálka 
kivonatból készült parabénmentes, bôr(sz)építô szem-
ránckrémet ajándékba kapja Helix Aspersa testápoló 
megvásárlása esetén. 
Klinikai teszttel alátámasztott látványos eredmények!

Armonía Helix Aspersa
Csigacsoda natúrkozmetikumok

Forgalmazza: Naturelle Kft.
1111 Budapest, Szt. Gellért tér 3. III. 3. 
Tel./Fax: 06 1 279 1567
www.naturellekozmetika.hu

Csigacsoda termékcsalád legújabb tagját, a csiganyálka 
kivonatból készült parabénmentes, bôr(sz)építô szem-
ránckrémet ajándékba kapja Helix Aspersa testápoló 
megvásárlása esetén. 
Klinikai teszttel alátámasztott látványos eredmények!

Forgalmazza: Naturelle Kft.
1111 Budapest, Szt. Gellért tér 3. III. 3. 
Tel./Fax: 06 1 279 1567
www.naturellekozmetika.hu
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ép testGyóGyhír  

A medence, a csípôcsont helyzete alapvetôen megha-
tározza a testtartásunkat. A csípôízület viszi át a felsô-
test súlyát az alsó végtagokra. Jellemzôje a nagyfokú 
mozgékonyság és a nagyfokú stabilitás. Ennek a kettôs 
funkciónak csak az anatómiailag tökéletes csípôízület 
tud megfelelni.

Gyenge pontunk
a csípô

A csípôcsont stabil, szinte mozdít-
hatatlan ízülettel csatlakozik a ke-
resztcsonthoz, míg a combcsont 

feje gömbízületként illeszkedik a vápába, 
így lábunkat a tér minden irányában tud-
juk elôre, hátra, oldalt lendíteni, il letve for-
gatni. A mozgástartomány terjedelmét a 
balett-táncosok bámulatos teljesítményén 
mérhetjük le. 

A mindennapi életben egyáltalán nem 
használjuk ki az ízület nyújtotta lehetôsé-
geket. Ma már nem végzünk rendszeresen 
kemény fizikai munkát, szívesebben üldögé-
lünk az autóban, az íróasztalnál, a tv elôtt, 

és a szükségesnél lényegesen kevesebbet 
sportolunk. A legtöbben csak egyoldalú sík-
ban, és igen beszûkült terjedelemben hasz-
nálják, többnyire sétáláskor. Az ülés tovább 
ront a helyzeten, mivel beszûkíti, megrövi-
díti a csípô hajlító izmait, tovább rontva az 
ízület helyzetét. Pedig csípônk gömbízülete 
az egyszerû nyújtás-hajlítás mellett még tá-
volításra-közelítésre és forgatásra is képes 
lenne. 

Jó tudni, hogy az ízületeink, így a csí-
pônk is akkor marad egészséges, ha eleget, 
és minél változatosabb mozgásokban hasz-
náljuk. Karbantartására – a célzott gyógy-
torna mellett – legmegfelelôbb a pilates 
vagy a jóga. 

Az ízület felszínét borító porc igény-
li a terhelést, mivel erek hiányában csak 
így mûködik megfelelôen a tápanyagcsere 
benne. Amikor terheljük az ízületet, a porc 
összenyomódik, amikor ellazítjuk, vissza-
nyeri alakját, és szivacsként szívja magába 
a nedvességet, ami egyrészt tápanyagban 
gazdag – ez a szövet megújulásához szük-
séges –, másrészt szilárdabbá teszi az ízület 
felszínét.

Ahogy korosodunk, a porc kopásnak in-
dul, ami fájdalommal jár. A pihentetés nem 
a legjobb gyógymód. Érdemes szakorvoshoz 
fordulni, aki komplex terápiával, modern 
fájdalomcsillapító és porcépítô gyógysze-
rekkel, valamint célzott gyógytornával ke-
zeli a panaszokat.  Ha ezt a folyamatot nem 
sikerül megállítani, a porc a csontos alapig 
elkophat. Az ízület idôvel eldeformálódik, 
csontos kinövések képzôdhetnek rajta, ízü-
leti gyulladás alakulhat ki. Megfelelô ke-
zeléssel a panaszok csökkenthetôk, de sok 
esetben csak a csípôprotézis behelyezése 
hozhat megoldást.

 K. É. n

Combnyaktörés
Csípôtáji fájdalmat okozhat 
az elôrehaladott csontritkulás 
is. Ennek legsúlyosabb követ-
kezménye a combnyaktörés, 
ami idôs korban különösen 
kockázatos lehet. A leg-
gondosabb kezelés ellenére 
az érintettek fele mozgás-
korlátozottá válik, és minden 
ötödik beteg meghal. 
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A nyaralást tervezôk többsége már az elsô tavaszi hetekben 
elkezdi szervezni az utazást. Szállást, repülôjegyet rendel, 
idôpontokat egyeztet, a hölgyek ruhavásárlásba kezdenek. 
Egyszóval felkészülnek a nyaralásra, ám egy fontos dolog-
ról, a nyaralás egészségügyi kockázatairól, a pihenésre ki-
szemelt országban elôforduló, számunkra idegen fertôzések 
    veszélyeirôl, betegségekrôl kevesen tájékozódnak.

Bármilyen kellemetlen gondolat, mégis minden külföldre utazónak szá-
molnia kell azzal, hogy a pihenés napjai alatt megbetegedhet. Különö-
sen azokra érvényes ez, akik távolabbra, a miénktôl különbözô éghaj-

latú, kultúrájú országba készülnek. Ahhoz, hogy valamilyen súlyos, fertôzô 
betegséget megkapjon az ember, nem kell feltétlenül trópusi országba utaz-
nia, elegendô, ha a kontinens mediterrán országait vagy valamelyik, hozzánk 
közel esô tengerpartot választja. 

Óvakodjunk
a nyers ételtôl!

Fertôzô kagylók, csigák

A mediterrán vidékek kedvelt tengeri fogásait érdemes bizonyos óvatos-
sággal, fenntartásokkal fogyasztani. A különféle, nyersen fogyasztott kagy-
lók, csigák potenciális forrásai a májat megtámadó hepatitiszfertôzésnek.  
A tengeri élôlények egyre növekvô hányada – a parti nagyvárosok tenger-
be engedett, tisztítatlan szennyvize miatt – hordozza a hepatitisz-A vírust.  
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Óvakodjunk
a nyers ételtôl!

Az utazóknak szóló, élelmiszerre vonatkozó egész-
ségvédô tanácsokat egy régi angol mondás így 
foglalja össze: „Hámozd meg, fôzd meg vagy 
dobd el!” Amikor még nem létezett palackozott 
ásványvíz, az óvatos világjáró inkább konyakkal 
öblögetett fogmosás után. Eszébe sem jutott, hogy 
a bizonytalan forrásból származó, helyi vízzel pró-
bálkozzon. Ma is hasznos, ha van a poggyászunk-
ban vízforraló vagy a víz fertôtlenítésére alkalmas 
szer.

Tudta?

Súlyos gyomorrontás vagy hasmenés esetén a leg-
fontosabb teendô a folyadékpótlás és a szervezet 
sóháztartásának helyreállítása. A tiszta víz fogyasz-
tásánál hatékonyabb, jobban felszívódik, egyben 
az elvesztett anyagokat is pótolja a következô 
recept alapján könnyen elkészíthetô oldat: 1 ká-
véskanál sót és � kávéskanál cukrot tegyen 1 liter, 
megbízhatóan tiszta vízbe, majd minden hasmenés, 
hányás után fogyasszon 1-2 dl-t. Két év alatti gyer-
meknek 0,5-1 dl-t adhatunk ebbôl a folyadékból.

Hasmenés esetén

A Földközi-tenger kagylóinak a 40 százaléka ma már bizonyítottan fertôzött 
ezzel a kórokozóval. A legkockázatosabb a délolasz tengerpart: Bari, Brin-
disi, Foggia, Nápoly és Calabria környékén tilos nyers tengeri herkentyûket 
kóstolgatni, de a görög és spanyol partszakaszok sem mentesek a kórokozót 
hordozó kagylóktól és egyéb tengeri állatoktól. A hepatitisz vírusfertôzésnek 
viszonylag hosszú a lappangási ideje: az esetek többségében csak 2-3 hét 
elteltével, általában a nyaralás befejezése után jelentkeznek a májgyulladás 
tünetei. A fertôzés rendkívül veszélyes, mert ha késve ismerik fel és veszik 
kezelésbe a betegséget, vagy a hibás terápia következményeként a króni-
kussá váló májgyulladásból évekkel késôbb májrák alakulhat ki. Éppen ezért 
a megelôzés a legfontosabb. A vírus által fertôzött területekre való utazás 
elôtt néhány héttel érdemes hepatitisz-A és B elleni védôoltást kérni, és a 
helyszínen tartózkodni a nyers kagylófélék, csigák fogyasztásától. A magas 
hôfokon kezelt, párolt, fôzött, sütött kagylófélék és egyéb tengeri gyümöl-
csök gond nélkül fogyaszthatók. 

Kockázatos a fogmosás is

Persze, nemcsak a nyers kagylók, csigák jelentenek fokozott egészségügyi 
kockázatot. A mostanában egyre divatosabb sushi fogyasztása sem biz-
tonságos. Japánban, a sushi hazájában például a lakosság 80 százalékának 
emésztôrendszere fertôzött a halak testén élôsködô apró férgekkel. A nyers 
hússal azok petéi bekerülnek a szervezetbe, és ott tovább szaporodnak. 
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Különféle emésztôszervi betegségeket nemcsak a 
nyers húsfélék okozhatnak, hanem a zöldségek, 
gyümölcsök is. Sokan csupán arra figyelnek, hogy 
mosatlan gyümölcsöt, salátaféléket ne fogyassza-
nak, ám arra nem gondolnak, hogy az a víz, ami-
vel azokat megtisztították, szintén fertôzött lehet. 
Teli gyengébb, súlyosabb bélbetegségeket elôidé-
zô kórokozókkal. Ilyen fertôzés szinte bárhol utol-
érheti az utazót, akár a drágább szállodákban is. 
A helyi csapvíz fertôzöttsége miatt óvakodni kell 
még a fürdôszobai csapból való fogmosástól vagy 
a jégkockával hûtött italok fogyasztásától is. 

Tipikus nôi és férfibetegségek

A zürichi egyetem kutatócsoportja érdekes je-
lenséget tapasztalt az utazásaik, nyaralásuk 
alkalmával megbetegedett páciensek körében. 

Vizsgálataik szerint vannak olyan tipikus utazá-
si betegségek, amelyek inkább a férfiakat, má-
sok pedig nagyobb arányban a nôket támadják 
meg. A nôk többsége valamilyen emésztôszervi 
és húgyúti betegségtôl szenved, a férfiaknál 
gyakoribbak a különféle, magas lázzal járó vagy  
szexuális úton terjedô betegségek megjelenése. 
A férfiak például gyakrabban betegszenek meg 
maláriában, kiütéses lázszindrómában vagy 
dengue-lázban, vagyis olyan fertôzések követ-
kezményeként, amelyeket rovarok (szúnyog, 
kullancs) terjesztenek. A majdnem 70 ezer kül-
földön megbetegedett turistát vizsgáló kutatás 
szerint a nôk egynegyede akut hasmenéssel tért 
haza: majdnem 40 százalékkal gyakrabban be-
tegedtek meg ilyen tüneteket okozó fertôzés-
tôl, mint a férfiak.                                                                        

LóRáNTH IDA n

Utazás elôtt mindenképpen szükséges a célország egészségügyi 
állapotairól, az ott leggyakrabban elôforduló betegségekrôl részle-
tesen tájékozódni. Egyéni és meghatározott úticélra vonatkozó rész-
letes felvilágosítást a háziorvostól, az Állami Népegészségügyi és 
Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) regionális intézeteitôl, a Trópusi és 
Utazási Betegségek Intézetétôl (Budapest IX., Páva u. 2�.), a Szent 
László Kórház Trópusi Betegségek Ambulanciájától (Budapest IX., 
Gyáli út. 5–�.) és az Országos Epidemiológiai Központ Nemzetközi 
Oltóközpontjától (Budapest IX., Gyáli út 2–4.) kérhet.
Magyarországon jelenleg huszonhétféle betegség ellen adható 
védôoltás. Ezek közül külföldön a leggyakrabban elôfordulók a már 
említett hepatitisz-A és -B, a sárgaláz, a tífusz, a kullancs-encepha-
litis, a meningococcus, a tetanusz, a veszettség, a kolera. Jó tudni, 
hogy a védôoltások többségéért, valamint a malária elleni gyógy-
szerért térítést kell fizetni, és elegendô idôt kell hagyni a védettség 
kialakulására, ezért a felkészülést már most érdemes elkezdeni.

Profi tanácsadás
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Jókat enni-inni mindenki szeret. Azt viszont már jóval kevesebben kedvelik, 
ha egy kiadós lakoma után hasuk puffadni, feszíteni kezd, fokozott böfögés, 
teltségérzés kínozza ôket. A kellemetlen haspuffadást okozhatják bizonyos éte-

lek és italok (például káposzta, karfiol, bab, kávé és szénsavas italok...), valamint 
a stresszes, felfokozott életmód is. A habzsolva étkezô vagy túl kapkodva lélegzô 
ember emésztôrendszerébe a szükségesnél több levegô jut. Ilyenkor a táplálkozás 
után, az emésztés során gázok keletkeznek, a vékonybélben nem jól megemésztett 
tápanyagok pedig a vastagbélbe jutnak, és ott a bélbaktériumok bontják tovább, 
ennek során további gázok képzôdhetnek.
A haspuffadás általában bár kellemetlen, de nem kóros jelenség. Magunk is vé-
dekezhetünk ellene nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb étkezésekkel – a „többször 
kevesebbet” elv betartásával. Ha viszont a puffadás rendszeresen, kínzóan fájdal-
mas tünetekkel lép fel, feltétlenül forduljunk orvoshoz, mert bakteriális fertôzések, 
ételérzékenység vagy más, komoly betegségek is állhatnak a tünetek mögött!
Jó hír viszont, hogy létezik egy hatékony megoldás a haspuffadás tüneteire: a szi-
metikon! Ez a különleges hatóanyag megváltoztatja az emésztett béltartalomba és 
az emésztôtraktus nyálkájába ágyazott gázbuborékok felületi feszültségét, ennek 

„Szeretem a hasam!” következtében a buborékok fala elbomlik, és az így kiszabaduló gázok már képesek 
felszívódni a bélfalon keresztül!
Az Anaflat lágyzselatin kapszula 125 mg szimetikon hatóanyagot tartalmaz, töb-
bet mint a legtöbb puffadás elleni szer, így adagolása is egyszerûbb. Ráadásul na-
gyon gazdaságos: egy kapszula alig több mint 40 Ft-ba kerül. A szimetikon tartalmú 
Anaflat kapszulát étkezés közben érdemes bevenni, mert így az emésztés elejétôl 
fejti ki biztonságos hatását, és a fokozott gázképzôdés eleve elkerülhetô!
A kapszula további elônye, hogy hatását kizárólag fizikai úton fejti ki, ezért nem 
szívódik fel a szervezetben, hanem átalakulás nélkül távozik a széklettel. Különösen 
fontos ez a kismamáknál, hiszen a terhesség és szoptatás alatt a kapszula szedésé-
nek így nincs akadálya, mivel kémiai és biológiai reakcióba nem lép a szervezettel! 
Összegezve megállapíthatjuk, hogy csupán egy kis odafigyeléssel újra felfedezhetjük 
az étkezés gondtalan örömét, békét köthetünk ételeinkkel és ruháinkkal is!
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A haspuffadásról
és kezelésérôl

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

Anaflat.  A has feszültségoldója 
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Az egyik leggyakrabban elôforduló megbe-
tegedésért, a szív- és érrendszeri problémák 
kialakulásáért mi magunk vagyunk elsôdle-

gesen felelôsek. A dohányzás mint kockázati tényezô 
önmagában kétszeresére emeli a végzetes kimenetelû 
szívbetegségek gyakoriságát. A koszorúérbetegség, 
ischaemiás szívbetegség, szívinfarktus kialakulásában 
közvetlen veszélyt jelent a magas koleszterinszint, a 
magas vérnyomás, a cukorbetegség, amely a cigaret-
tázás, az elhízottság és az edzetlenség következménye 
lehet. Ezért különösen fontos a megelôzés, a dohány-
zás elhagyása, a rendszeres mozgás, az egészséges, 
antioxidánsokban gazdag étrend kialakítása. 

Gránátalma az erekért
A gyümölcsök közül a gránátalma kiemelkedik magas 
antioxidáns-tartalmával. A szervezet egészségére gya-
korolt rendkívül kedvezô hatása miatt már az ókortól 

A szívre vigyázni kell

„életelixírnek” tartották. Kutatások igazolták, hogy a 
gránátalma flavonoidjai antioxidáns tulajdonságuknak 
köszönhetôen jelentôs mértékben képesek semlege-
síteni az érfalakat, koszorúerek falát támadó oxidatív 
gyököket, így az erek sikeresen megôrzik egészségü-
ket, rugalmasságukat.

Vitaminok a szívnek 
A gránátalma magas K-vitamin-tartalma jól kiegészíti 
a GRALMA étrend-kiegészítô folsav- és lecitintartalmát 
(utóbbiak a B-vitamincsoport tagjai), amelyek elenged-
hetetlenek a koszorúerek egészséges mûködéséhez.  
A készítmény rezveratrol komponense pedig a grá-
nátalma polifenoljaival kölcsönösen fokozzák egymás 
hatását, és jótékonyan járulnak hozzá a szívizomzat 
egészségének fenntartásához.

Kapható gyógyszertárakban, bioboltokban. 
Tel.: 06-30-2100-155, www.pharmaforte.hus
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Az antioxidánsok fontos szerepet töltenek be a szervezet egészségé-
nek védelmében. Kutatások szerint a vér magasan tartott antioxidáns-
tartalmával sikeresen megôrizhetô a szív és az érrendszer egészsége. 

A természet erejével 

GRÁNÁTALMA és szôlômag kivonatai,
rezveratrol, ellagsav,  lecitin, folsav és C-vitamin
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Ritkán gondolunk rá, de szívünk egészsé-
ges mûködését döntôen befolyásolja ereink 
állapota. Ha a láb vérellátása érszûkület 
miatt nem megfelelô, nagy valószínûséggel 
a szívet tápláló koszorúerekben is van va-
lamilyen elváltozás. 

A perifériás érbetegség, más néven 
érszûkület mintegy 400 ezer em-
bert érint hazánkban. Emiatt 

lényegesen nagyobb annak a veszélye, 
hogy öt éven belül meghalhat infarktus 
vagy szélütés következtében, vagy a ke-
ringési problémák miatt a lábát amputál-
ni kell. A tünetmentes perifériás érbetegség 
felderítésére, valamint a szív- és érrendszeri 
halálozási arány csökkentésére a Magyar Hyper-
tonia Társaság az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. támogatá-
sával létrehozta az EReink Védelmében (ÉRV) Programot. 
Ennek keretében 2007. április 1. és 2008. szeptember 30. között 
55 centrumban 21 892 beteget vizsgáltak. A szûrésben részt vevôk 
14 százalékánál egyértelmûen kimutatható volt a perifériás érbetegség, 

Ereink védelmében
további 15,6 százalékuknál volt megfigyelhetô az érszûkület kialakulásának 
fokozott kockázata. Az így kiszûrt betegeket kezelésbe vonták, állapotukat 
rendszeresen ellenôrizték. 

A követéses vizsgálat tapasztalatainak összegzése több hasznos követ-
keztetésre ad lehetôséget. Dr. Kiss István, a Magyar Hypertonia Társaság 
elnöke  szerint a tünetmentes állapotban felismert elváltozások komplex 

kezelésével – a keringés javítása, a vérnyomás, a 
koleszterinszint karbantartása, a vese- és cu-

korbetegek szûrése, a dohányzás elhagyása, 
az alkoholfogyasztás mérséklése – csök-

kenthetô a keringési problémákkal össze-
függô halálozás, az infarktus, a szélütés 
kockázata. A programba vont betegek 
együttmûködése jobb, és a terápia is 
eredményesebb, ha az érintettek tud-

ják: a kezeletlen érelváltozás öt éven be-
lül halálhoz vezethet.

Fontos szakmai tapasztalat, hogy a bete-
gek szûréséhez megfelelô és megbízható eszköz a 

boka/kar index mérése. Ezért az ÉRV Program idén ÉRV 
Regiszter Program néven mûködik tovább, amelyhez már 

150 háziorvosi praxis és több mint 20 ezer beteg csatlakozott.
K. É. n

További információ: a www.ervprogram.hu internetes oldalon.
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A 2-es típusú cukorbetegség idôben történô 
felismerésének leghatékonyabb, „vér nélküli” 
módszere az úgynevezett kockázatalapú 
vércukorszûrés. Ezt választotta a Magyar 
Diabetes Társaság is lakossági szûrôvizs-
gálatához.

Becslések szerint Földünkön a 2-es típusú cukorbetegek száma 2025-re 
380 millióra nô. Egy, az Egyesült államokból származó felmérés alapján 
annak a valószínûsége, hogy valaki élete folyamán cukorbeteg lesz, a 

2000-ben, illetve azután született férfiak esetében 32,8 százalék, nôk eseté-
ben pedig 38,5 százalék, azaz közel minden harmadik ember számolhat a 
diabétesz valamelyik formájának kialakulásával élete során.

Korai felismerés

A cukorbetegek 90 százalékát kitevô, 2-es típusú kórformában szenvedôk 
háromnegyede szív- és érrendszeri betegségben hal meg, de mára az 1-es 
típusban is a keringési eredetû szövôdmények váltak a halálozás vezetô oká-
vá. A diabétesszel összefüggô betegségek hatékony megelôzése a cukorbaj 
idôben történô felismerésével és a vércukorszint szigorú határok között tar-
tásával lehetséges. Problémát jelent, hogy a megbetegedés hosszú idôn ke-
resztül felismeretlen marad, gyakran a diabétesz felismerése a szövôdmények 
– például keringési rendellenességek, merevedési zavarok, látásromlás, vese-
elégtelenség – észlelése alapján történik. A korai halálozás és az egészségben 
eltöltött életévek számának jelentôs csökkenése 8-10 évvel rövidíti meg a vár-
ható élettartamot.

Segít a kérdôív

Finnországban a közelmúltban zárult a „FINDRISC” elnevezésû szûrôvizsgálat, 
amely a diabétesz szempontjából fokozott kockázatú személyek szénhidrát-
anyagcsere-zavarainak korai felismerését célozta. A kockázat mértékét kérdôív 
alapján, meghatározott pontérték segítségével határozták meg, majd az így 
kiszûrt, fokozottan veszélyeztetett pácienseknél éhgyomorra (éhomi) történô 
vércukor-meghatározást végeztek. Hatékonysága alapján a módszert a nem-
zetközi ajánlások követésre méltónak ítélték. Ezért a Magyar Diabetes Társa-
ság, a 77 Elektronika Kft. támogatásával, hazánkban elôször, kockázat alapú 
szûrôvizsgálatot indított az alapellátásban dolgozók bevonásával. Az Egész-
ségügyi Tudományos Tanács engedélyével zajló tudományos vizsgálat két lé-
pésben történt.
Elôször a FINDRISC kérdôív magyar változatának kitöltésére került sor, majd a 
cukorbetegség szempontjából fokozott kockázattal rendelkezô személyeknél 
laboratóriumi (éhomi) vércukor-, indokolt esetben pedig cukorterheléses vizs-
gálatot végeztek.

Eredmények

A szûrôvizsgálatra 2008. április 1. és 2009. március 31. között került sor, 8921 
felnôtt részvételével. A vizsgálatban részt vevô háziorvosi praxisokban olyan 

20–69 éves személyeknek ajánlották fel a kérdôíves felmérést, akiknek nem 
volt ismert szénhidrátanyagcsere-zavaruk. A résztvevôk 59,7 százaléka nô, 
40,3 százaléka férfi volt. Összességében a vizsgált tünet- és panaszmentes né-
pesség 12,9 százalékánál találtak valamilyen cukoranyagcsere-zavart!
A vizsgálatot elvégezték házi gyermekorvosi praxisokban is, 12–18 évesek be-
vonásával. A felmérésben részt vevô 660 serdülô közül 285 személynél volt 
jelen fokozott kockázat. E fokozott kockázatú fiatalok 5,6 százalékánál már 
a cukoranyagcsere valamilyen kóros eltérését is kimutatták. A vizsgálat fontos 
megállapítása az az összefüggés, miszerint a 12–18 évesek körében a test-
tömegindex (BMI) 1 egységgel történô növekedése 21-22 százalékkal növeli a 
cukoranyagcsere kóros elváltozásának a kockázatát!
A vizsgálat mindkét ága megerôsítette a célzott szûrés kiemelt jelentôségét a 
betegség korai felismerésében, eredményei alapján indokolt általánossá téte-
lének szorgalmazása. A téma fontosságát a hazai egészségügyi kormányzat is 
felismerte, így az alapellátásban immár az Egészségügyi Minisztériumtól ka-
pott központi támogatással indul program e vizsgálati módszer szélesebb körû 
kipróbálására és megismertetésére.

KOLIMáR ÉVA n

kockázat és szûrés
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A felmérések szerint az emberek többsége a 
másikon elôször a kezét nézi meg. Az ápolt, 
szép kéz és körmök egészségi állapotunkról 
és ápoltságunkról vallanak, míg az elhanya-
golt kéz nemcsak rossz benyomást kelt, de 
idôsebbnek is mutathat a korunknál. Nem 
mindegy tehát, kezünk milyen látványt nyújt.

A kézfejet puha bôr fedi, finom szôrszálakkal, faggyú- és verejtékmiri-
gyekkel. A bôrfelszínt vékony, úgynevezett hidrolipid filmréteg borítja, 
amely megóvja a szaruréteget a túlzott vízvesztéstôl, és természetes 

savas burkot képez, amely a külsô fizikai és vegyi hatásokkal szemben nyújt 
védelmet. Ez a hidrolipid filmréteg az évek múlásával elvékonyodik, és a kör-
nyezeti hatások, mint a hideg, a szél, az erôs napsugárzás, a tisztítószerek, a 
kéz túlzott igénybevétele egyaránt károsítják.

Kirepedezett bôr

A kézápolás alapvetô eleme a rendszeres kézmosás, azonban a víz és a szap-
pan gyakori használata a bôr kiszáradását, kirepedezését okozhatja. Kézmosás 
után töröljük szárazra a kezünket, az ujjak közét se hagyjuk nedvesen, és kré-
mezzük be! A kereskedelemben kapható, szárító hatású szappanok helyett 
a gyógyszertárban vásárolható mosakodókrémek még a legérzékenyebb bô-
rûeknek sem ártanak.

A száraz, esetleg már repedezett, kivörösödött bôrt hidratáló, zsíros, glice-
rines vagy kamillás kézkrémmel ápoljuk. Ha a készen megvásárolható krémek 
közül válogatunk, ne tévesszen meg bennünket a márka és az ár; nem mindig 
a legdrágább a legjobb. A körömvirág kivonatát tartalmazó krémek kifeje-
zetten hatékonyak, ez a népszerû gyógynövény ugyanis gyulladáscsökkentô, 
antibakteriális, hámosító és sebgyógyító hatásáról ismert.

Az erôsen száraz kéznek jót tesz, ha három percre meleg olíva- vagy bú-
zacsíraolajba áztatjuk. A népi gyógyászat szerint a glicerinnel kevert rózsavíz 
a leghidegebb idôben is megakadályozza a kéz kiszáradását. A kézbôr kicse-

kéz- és lábápolási
fortélyok

A lábujjakon vagy a talpon képzôdô bôrkeményedést, 
a tyúkszemet leggyakrabban a lábra rosszul illeszkedô 
cipô idézi elô. A tyúkszem eltávolítását érdemes pedikû-
rösre bízni, aki egy éles, steril pengével kivágja. Jótékony 
lehet a tyúkszemtapasz, illetve a szalicilsavas kenôcs 
használata, vagy a friss citromlével végzett ecsetelés is.

A lábbeli átka

repesedése súlyos esetben ekcémához vagy bôrgyulladáshoz vezethet. Ha ez 
bekövetkezik, vagy egyéb allergia lép fel, azonnal forduljunk orvoshoz.

Nézzünk a körmünkre!

A körmök az ujjak érzékeny pontjait védik, egyben a szervezet általános állapotáról 
is árulkodnak. Nemcsak a vitaminhiányos táplálkozás, a különbözô szervi problémák 
hagynak nyomot körmeinken, a helytelen körömápolással olykor többet ártunk, mint 
használunk. Manikûrözéskor vigyázzunk arra, hogy ne sértsük meg a körömágyat, a 
körmöket ne vágjuk túl mélyre, mert ez fertôzést, gyulladást okozhat. Olykor a köröm 
felsô rétegei elválnak és lehasadoznak, a köröm könnyen berepedezik. Ilyenkor hasz-
nos, ha körömápoló krémet vagy olajat dörzsölünk a körömágyba, és több fehérjét, vi-
tamint fogyasztunk. Az élesztô (magas B-vitamin-tartalmának köszönhetôen) az egyik 
leghatékonyabb belsô kozmetikum a köröm szépségének megôrzésében.

A körömlakk, mûköröm alkalmazásával bánjunk csínján. A körömlakk és a 
lakklemosó ártalmas lehet, mert formalint tartalmaz. Rendszeres használatuk során 
a köröm sárgásan elszínezôdhet, szárazzá, fénytelenné válhat. A mûköröm felhelye-
zése és levétele során pedig sérülhet a körömlemez és a körömágy.

Rendszeres lábápolás 

A nyár közeledtével lábunk szépségére, egészségére is több idôt kell szakítanunk. 
Pedikûrözés elôtt 10-15 percre áztassuk be lábunkat, például vegyünk rozmaring-
illóolajos lábfürdôt. Az áztatás és szárítás után a bôrkeményedéseket sarokreszelôvel 
vagy habkôvel távolítsuk el, majd vágjuk rövidre a körmöket. A rendszeres lábápolás 
a különbözô betegségek megelôzésében is fontos szerepet játszik. Az egyik leg-
gyakoribb a gombás fertôzés, amely mind a bôrön, mind a körmökön jelentkezhet.  
A nehezen gyógyuló gombásodás a kéz körmein is megjelenhet. Ha a lábujjak kö-
zött viszketô, fájdalmas repedéseket vagy a körmökön elváltozást észlelünk, fordul-
junk bôrgyógyászhoz, aki felírja a fertôzés típusának legmegfelelôbb készítményt. 
Emellett segíthet a gombaölô hatásáról ismert fokhagyma és a teacserje illóolaja is.

VAJDA ANGÉLA n
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Férjem erôsen kopaszodik. Szeretném tudni, hogy ez öröklött vagy sem? 
Van két fi úgyermekünk, és nem szeretném, ha ôk is kopaszodnának. Itt-
hon elvégezhetô ilyen genetikai vizsgálat?
A kopaszodás hátterében genetikai és környezeti okok egyaránt lehetnek. Min-
denképpen javaslok egy szakorvosi kivizsgálást a kopaszodás hátterének tisz-
tázása érdekében. Ebben tud segíteni a genetikai vizsgálat is. Az emberi DNS 
körülbelül 26 000 génje közül azt a 7-8 gént vizsgáljuk, amelyek az egészséges 
hajnövekedéshez szükséges élettani folyamatokat szabályozzák. Ha ezekben a 
génekben hiba (mutáció) alakul ki, akkor a hajnövekedés nem mûködik jól, és 
elkezd hullani a haj. 
Levelébôl nem derült ki, hogy a férje hajhullásának vagy kopaszodásának a hátte-
re tisztázott-e. Ha a kopaszodás háttere ismeretlen, az átfogó kopaszodási gene-
tikai vizsgálatot javaslom elvégeztetni. A teszt során több génhibát ellenôrzünk, 
például az AMEL vagy az EDA2R génekét. A genetikai vizsgálat három kérdésre 
ad választ: 
1. a kopaszodás okai között génhiba szerepel-e, 
2. ha szerepel, melyik az a génhiba, és az hogyan befolyásolja a hajnövekedést, 
3. ha a háttérben genetikai ok van, akkor a gyermekek mekkora eséllyel örö-
kölhetik. 
Ha egy családban azonosított a hajhullásért felelôs génhiba, akkor a gyermekek 
egyszerûen szûrhetôek a génhibára.

Örökölhetô-e a kopaszodás?

Gyógyhír
klinika

Az orvos válaszol

Dr. Nagy Zsolt  

genetikai diagnosztika
Telefon: 0�-�0-585-1�52
E-mail: info@pressgt.hu

Sokan kérdezik, mit lehet tenni, ha valaki egy génhibát hordoz? Ez mindig az azo-
nosított génhibától függ. A kopaszodásért felelôs gének több helyen hordozhatnak 
génhibát, melyek eltérô súlyossággal befolyásolják a hajhullást. Ha a genetikai lelet 
pozitív eredménnyel zárul, akkor meghatározásra kerül a felelôs génhiba is, és lehe-
tôség nyílik arra, hogy egyénre szabott tanácsadással lehessen a hajhullást javítani, 
lassítani vagy megelôzni. Életmód-tanácsadással és további szûrôvizsgálatokkal le-
het segíteni a probléma megoldását.
Mi végzünk génvizsgálatokat a kopaszodás genetikai okainak kizárása céljából. 
A férjénél javaslom elôször a génvizsgálat elvégzését szájnyálkahártya-mintából. Ez-
zel az eljárással egyszerûen és fájdalommentesen vehetô minta, akár a saját ottho-
nában is. A mintából néhány nap alatt elvégezzük a kopaszodásért felelôs génhibák 
szûrését. A lelet tükrében megválaszolható, van-e esély a probléma örökíthetôségé-
re. Ha igen, javaslom a gyermek vizsgálatát is. Minél elôbb azonosított a génhiba, 
annál nagyobb esély van a megelôzésre.

Magyarországon csaknem minden harmadik felnôtt 
nehezen tud elaludni, vagy képtelen átaludni az éjsza-
kát. Másnap fáradt, feszült, ingerült, és munkáját sem 
képes eredményesen elvégezni.                      
Kanadai kutatók nemrég közzétett vizsgálatukban arra 
jutottak, hogy a kóros álmatlanságban szenvedôknek 
magasabb az éjszakai vérnyomása, ami hosszú távon 
szív- és érrendszeri kockázattal járhat, károsítja a szívet. 
Egy francia tanulmány szerzôi azt valószínûsítik, hogy 
az alváshiány lehet a járványos méreteket öltô elhízás 
egyik háttéroka. 
Az alvás fontos szerepet játszik a regenerálódás mellett 
az energiatárolás és az emlékezés folyamatában. A wa-
shingtoni egyetem munkatársai állatkísérletes vizsgála-

Az álmatlanság súlyos betegségek melegágya

taik során azt találták, hogy a krónikus alváshiány és 
a folyamatosan megzavart alvás-ébrenlét ritmus olyan 
változásokhoz vezet az egér agyában, mint amelyek az 
Alzheimer-kórban szenvedô emberek agyában is meg-
figyelhetôk. Ezért javasolják, hogy az alvászavarokat a 
lehetséges késôbbi agyi károsodás elkerülése érdeké-
ben is kezelni kell. 
Mindezt érdemes végiggondolnia annak, akinek az 
alvása már legalább egy hónapja nem eléggé pihen-
tetô. Gyakran az alvászavart valamilyen meglévô, testi 
és/vagy lelki betegség okozza. Egy vizsgálat fényt derít-
het erre, illetve további kivizsgálásra küldheti 
Önt háziorvosa. A pontos ok kideríté-
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Szív- és érrendszeri elváltozások, szívbetegség, elhízás, 
majdani agykárosodás – ezek az életminôséget jelentôsen 
rontó vagy akár halálhoz is vezetô betegségek lehetnek az 
álmatlanság következményei. Ha idôben orvoshoz fordu-
lunk, nemcsak a jó közérzetünket szerezhetjük vissza, de 
ezeket a súlyos szövôdményeket is megelôzhetjük.    

se azért fontos, hogy a nyugodt éjszakai pihenést az 
Ön esetében leginkább elôsegítô gyógymódot alkal-
mazhassa kezelôorvosa. A betegek nagy száma miatt 
a szakvizsgálatok gyakran elhúzódnak. A kezelés azon-
ban már ezek lezárultáig megkezdôdhet, hiszen rendel-
kezésünkre állnak a legmodernebb gyógyszeres és nem 
gyógyszeres terápiák, és háziorvosa felírhatja Önnek a 
szükséges készítményt. A szakvizsgálatok alapján java-
solt oki terápia ezt egészítheti ki. Ezek együttes eredmé-
nyeként, továbbá a kezelôorvostól kapott életmódbeli 
tanácsok betartásával lehet alvása ismét pihentetô, és 
megelôzhetô, hogy az alvászavar szövôdményeként to-
vábbi betegségek alakuljanak ki. 

Ne a bárányokat,
a nyugodt alvás óráit számlálja!

További információk, ahol szakértônktôl is kérdezhet:
http://drinfo.hu/fokuszban/az-alvaszavar 
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Áprilisi skandináv rejtvényünk helyes megfejtése: Herbavital természetesen. A TEVA Magyar-
ország Zrt. értékes ajándékcsomagját nyerte: Garzó Roland, Fonyód. A sudoku megfejtése: 
��11. A Hoodia Kft. értékes ajándékcsomagját nyerte: Ács Antalné, Budapest. Gratulálunk!

E havi skandináv rejtvényünk fôsorából arra a kérdésre kaphat választ, hogy mi a 
Bilobil család legújabb tagja? Májusi rejtvényünk helyes megfejtôi között a TEVA 
Magyarország Zrt. értékes ajándékcsomagját sorsoljuk ki. Kérjük, a megfejtése-

ket 2010. május 22-ig küldjék el a kiadóba nyílt postai levelezôlapon vagy e-mail-
ben. (Kérjük, e-mailjükben is tüntessék fel postai címüket!)
Cím: 1139 Budapest, Üteg u. 49., e-mail: rejtveny@gyogyhir.hu

– Mennyire elismert a deutériummegvonásra épülô eljárás?
– A tudományos felismerés alapján kifejlesztett állatgyógyászati készítményt 

már tíz éve alkalmazzák az állatorvosok, és kiemelkedô hatékonyságot igazolt a 
gyakorlatban.
Az elmúlt hónapokban a fôváros onkológiai központjaiban tartottunk elôadáso-
kat, és örömmel tapasztaltuk, hogy a szakmai fogadtatás többségében pozitív 
volt. Olyan tudományosan megalapozott információkat juttattunk el az orvosok-
hoz, amelyek alapján maguk is korrekt szakmai képet alkothatnak az eljárásról.
Az egyik legfrissebb külföldi kutatás szerint a csökkentett deutériumtartalmú víz 
(DDW) tartós fogyasztása fokozta a szervezet ellenálló képességét, lassította a kí-
sérleti emlôsállatok öregedési folyamatait.

– Milyen eredményeket tettek közzé legutóbb?
– Egy utánkövetéses vizsgálat keretében értékeltük tüdôrákos betegek eseteit. 

Több mint száz, DDW-t fogyasztó beteg adatainak statisztikai értékelése azt mutat-
ta, hogy a várható élettartam megháromszorozódott azon betegekhez képest, akik 

Deutériummegvonás:
új irány a daganatgyógyászatban? 

csak a hagyományos ke-
zelésekben részesültek.  
A várható élettartam 
több esetben csak né-
hány hónap volt, a túl-
élés mégis években volt 
mérhetô, esetenként 
teljes gyógyulás követke-
zett be.

– Mely daganattípusoknál érhetô el eredmény a módszer alkalmazásával?
– Az elmúlt közel húsz év során szinte minden tumortípussal szereztünk tapasz-

talatokat. Az eredmények azt mutatják, hogy a deutériummegvonás a daganatok 
döntô többségénél eredményesen alkalmazható. Különösen fontos, hogy a gya-
kori tumortípusok, vagyis a tüdô-, prosztata-, emlô-, vastag- és végbéldaganatok 
is érzékenynek bizonyultak a deutériummegvonásra.
Az eljárással jelentôs eredményt lehet elérni, ha a daganatos betegek a konven-
cionális kezelések mellett kiegészítô jelleggel alkalmazzák a csökkentett deuté-
riumtartalmú vizet. Ha a már tumormentessé vált betegek évente 2-3 hónapig 
fogyasztanák a DDW-t, az csökkenthetné a visszaesések számát, ami egyben azt is 
jelenti, hogy ennyivel növelhetô lenne a véglegesen gyógyult betegek aránya.

HYD Rákkutató és Gyógyszerfejlesztô Kft.
Tel.: (+36) 1-365-1660s
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A dohányzásmentes világnap apropójából május 29-én, 
szombaton délelôtt a Kék Golyó 20. válaszadó klubban elô-
adásokat hallhatnak az érdeklôdôk a tüdôdaganatok típusai-
ról és kezelési módjairól, a kimutatásukra szolgáló képalkotó 
diagnosztikai módszerekrôl, valamint a deutériummegvonás-
ra alapuló eljárásról. Dr. Somlyai Gábor kutatóbiológust az 
elmúlt közel húsz év során elért eredményekrôl kérdeztük.

Dohányzásmentes világnapi rendezvény
a Kék Golyó 20. válaszadó klubban

Helyszín: 1123 Budapest, Kék Golyó u. 20.
Idôpont: 2010. május 29., szombat, 9–13 óra

• ismeretterjesztô elôadások
• ingyenes CEA-mérés
• ingyenes szaktanácsadás
• vásárláskor 15% kedvezmény

További információ: +36 1-201-9017

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

kezelôorvosát, gyógyszerészét!
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Dr. Szekanecz Zoltán – Dr. Surányi Péter:
reumatoid artritiszes betegek kézikönyve
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Régebben a reumatoid artritiszes betegek zöme rokkanttá vált, mert az 
ízületeket megtámadó autoimmun betegség kezelése és rehabilitációja 
még nem volt elég fejlett. Ma már a helyzet sokat javult. Ennek oka, 
hogy a korai felismerés után azonnal elkezdett oki terápia megóvja a 
betegeket a súlyos szövôdmények kialakulásától, a tüneti szerekkel jól 
csökkenthetô a fájdalom, a korszerû gyógytornával, az ízületvédelmi 
eljárásokkal, valamint a gyógyászati segédeszközök széles választéká-
val a betegek életminôsége sokat javult. A szerzôpáros tollából olyan 
kézikönyv és kérdésgyûjtemény született meg, ami a betegségben 
szenvedôknek és hozzátartozóiknak remélhetôleg a legjobb háttér-
anyagul szolgálhat.
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Somlyai Gábor
Gyôzzük le a rákot!
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