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Lapunkat rendszeresen szemlézi 
Magyarország legnagyobb 
médiafigyelôje, az Observer

A  Gyógyhír Magazin a MATESZ által 
auditált legnagyobb példányszámú 
gyógyszertári terjesztésû magazin.

A Gyógyhír Magazin januárban kezdte el Szépség és egészség királynô sorozatát, 
melyre eddig is kiváló pályázatok érkeztek. Mint azt bizonyára tudják, ez a legke-
vésbé sem egy hagyományos értelemben vett szépségverseny: nem fotómodelleket 
keresünk, és nem is olyan jelentkezôket, akik a fitnesz- és egészségipar jellegzetes 
szereplôi. Sokkal inkább olyan, a szó jó értelmében hétköznapi embereket, akik szá-
mára fontos, hogy testi és lelki egészségükért a mindennapokban és a mindannyiunk 
által elérhetô módszerekkel tegyenek. Üzenetük közös: egyszerû praktikákkal, de sok 
odafigyeléssel és elszánással megôrizhetjük testi és szellemi frissességünket, s az 
egyes életkori szakaszokra – azokra a bizonyos x-ekre – jellemzô betegségeket és 
nyûgöket legalább egy következô x-en túlra lehet számûzni. 

Eltelt az év harmada, és úgy gondolom, hogy máris vannak a jelöltek között olyanok, 
akik eséllyel szállhatnak harcba az év végi összesítésnél, és akik megszívlelendô 
példát jelenthetnek számunkra, legyen szó akár a rendszeres testmozgásról, a környe-
zettudatos életmódról vagy az otthon egészségtudatra nevelô hatásának hangsúlyozá-
sáról.

Arra biztatom Olvasóinkat, hogy továbbra is kövessék nyomon a királynôválasztást a 
www.facebook.com/gyogyhirmagazin weboldalon, és like-jaikkal döntsenek valamelyik 
– vagy éppen mindegyik – üzenet fontossága mellett. 

Mindamellett arra buzdítom azokat, akiknek megtetszett ez a bemutatkozási
forma, és el tudnák képzelni magukat magazinunk címlapján, hogy jelentkezzenek 
www.gyogyhir.hu weboldalon. 

Ne feledjék, hogy a lap 48 oldalas, digitális tartalommal is kiegészített változata 
letölthetô a www.dimag.hu oldalról!

További kellemes olvasást kívánok!

Szavazzon a Szépség és 
egészség királynôjelöltekre! 

Szerkesztői levél

Retro termék új köntösben!

Zewa a patikákban

Candell 
csokoládéízû 
élesztôtabletta 
szelénnel a 
haj, a bôr és a 
köröm normál 
szerkezetének 
fenntartásához. 

Kedvezô ár, gazdaságos kiszerelés!
Ajánlott 6 hetes kúra formájában

(2 doboz) alkalmazni!

Kapható patikákban, fitotékákban
és az interneten: www.bex.hu

A Biropharma termékek telefonon is 
megrendelhetôk: 06 (1) 412-2619

A prémium minôségû és kedvezô árú 
Zewa zsebkendôk már a patikákban is 
elérhetôek!

www.candell.hu

Zewa. 
Gyengédség minden érintésben.

www.zewa.hu

Földvári István

GANODERMA-SPÓRA
KAPSZULA

NAPéGéS? HORZSOLáS?

•  A Ganoderma gomba 
elsôsorban poliszacharid- 
és germániumtartalmának 
köszönhetôen  támogatja 
az immunrendszer egyen-
súlyát.

•  Normalizálhatja a kolesz-
terinszintet, segíti a ke-
ringési rendszer normál 
mûködését.

•  Kiegészítôként allergiake-
zelés mellé is alkalmazható.

500 mg spórából elôállított kivonat/kapszula
Gazdaságos kiszerelés – 50 napi adag.

A Panthenol spray 
segíti a sérült bôr kezelését,
javítja a bôr
regenerálódását
és a sebek gyógyulását.

Keresse az eredeti,
gyógyszer minôségû 
Panthenol spray-t 
a patikákban!

Vény nélkül kapható gyógyszer! 
Hatóanyag: dexpanthenol                 

Keresse a patikákban és gyógynövényboltokban 
Forgalmazó: Big Star Street Kft.

Kalo Szôrnövekedés-gátló krém
• Végleg 
megszabadulhat 
szôrszálaitól.
• Szôrtüszôbe 
hatolva fejti ki 
hatását.
• Egy flakon több 
hónapig elegendô.

www.holttenger.hu
Megrendelhetô: tel.: (06-1) 223-1768, 

mobil: 06-70-338-7852

Keresse a        üzletekben, 
gyógyszertárakban, gyógynövényboltokban.
Keressenek a Facebookon is  
– LIKE értékes nyereményért! 
facebook.com/HoltTengeriKozmetikumok

Próbálja ki a NISIM
Hajhullás elleni
termékeket is!
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o  Banki átutalással, bankszámlaszám: 11991102-02144285
(Kérjük a megfelelô négyzeteket beikszelni!)
 
Az elôfizetési szelvényt az alábbi módokon juttathatja el hozzánk:
• Postán: Press GT Kft., 1139 Budapest, Üteg u. 49.
• Faxon: 06-1-452-0270
A Gyógyhír Magazint megrendelheti interneten is! Keresse fel a www.gyogyhir.hu címet!

Dátum: …………………......                                  Aláírás: ……………………..............................

Olvasson a nyaralása közben Gyógyhír magazint. Most 
megrendelheti az itt található elôfizetési szelvény 
kitöltésével és a kiadóhoz való visszajuttatásával. Így 
tisztelt elôfizetônk otthonába, postai úton kapja meg 
havonta a magazin aktuális számát.

Megrendelhetô telefonon, levélben, interneten:
Tel.: 06-30-525-5150, 06-26-397-175

2025 Visegrád, Pf. 52, www.natursystem.hu

Merjen FOGYNI
a füle segítségével!
Egyszerû, tudományos
és tartósan hatékony
módszer. Az akupunk-
túra elvén mûködve,
az ORIMAG a fülkagylón 
található reflexpontok stimulálásával éri el 
hatását.

Csak napi 2 perc, és látható eredmény 
néhány héten belül!

KÜLÖNLEGES AJÁNLAT!
Most 2 Orimagot kap, hogy intenzíven, 

szimultán módon használhassa mindkét fülében.
9990 Ft + postaköltség (960 Ft)

rENDELJE MEG MOST!
A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájé-
koztatót, vagy kérdezze meg kezelôorvosát, gyógyszerészét!
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Ujjbegybôl, vénából
Vércukorszintünket minden 
laborvizsgálatnál mérik, bármi 
okból is kerül rá sor, illetve ak-
kor is, ha a páciens valamelyik 
rizikócsoportba tartozik. 
A szakmai ajánlások azt tarta-
nák kívánatosnak, ha 30 éves 
kor felett évente legalább egy-
szer mindenki ellenôriztetné 
a vércukorszintjét, kötelezô 
szûrôvizsgálat azonban nincs 
az egyébként népbetegség-
nek számító cukorbetegségre. 

A hónap témája

Egy Csepp Figyelem 
Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár éves kiadásai között több mint 
10 százalékkal szerepelnek a cukorbetegséggel és szövôdményeivel 
összefüggô tételek. A betegség kimutatása ujjbegybôl, vénából vett 
vérbôl és vizeletbôl egyaránt lehetséges, de csak a vénás vér diagnosz-
tizál egyértelmûen. 

  A cukorbetegséggel foglalkozó civil szervezet, az Egy Csepp Fi-
gyelem Alapítvány alapítója, egyben legismertebb munkatársa Erôs An-
tónia újságíró-mûsorvezetô, aki maga is érintett: 1-es típusú, de csak 
25 éves korában kimutatott cukorbetegséggel él együtt. Az alapítvány 
alapító okiratában többek között az is szerepel, hogy a cukorbetegség 
korai felismeréséért küzdenek. 

– A 2-es típusú cukorbetegség évekig fennállhat úgy, hogy nincse-
nek tünetei – mondja Erôs Antónia. – Ez esetben évekig lehet magas a 
vércukorszint úgy, hogy a páciens nem is tud róla. Elkezdenek kialakul-
ni a szövôdmények, így a látásromlás, a vesebetegség, szív- és keringési 
elváltozások, amelyeket már nem lehet visszafordítani. 

 Az Egy Csepp Figyelem Alapítvány többek között ezért kezdte 
meg felvilágosító munkáját. 2005-ben mutatták be az elsô olyan 
együttmûködô patikát, ahol a protokollnak megfelelô módon lehetett 

vércukrot méretni jelképes összegért: mindössze az egyszer használatos 
papírcsíkért kellett fizetni. Az induláskor 35 patika vett részt a prog-
ramban, most nagyjából ötszáz, vagyis közel negyede az összes hazai 
gyógyszertárnak. 

  Tavaly indult (és idén is folytatódik) az alapítvány egy másik, szin-
tén a megelôzést és a korai szûrést célzó projektje, az Egyszer Élünk 
Körút. Ennek keretében június és október között végiglátogatták az 
ország legnagyobb fesztiváljait a Szigettôl a Víz, Zene, Virág Fesztivá-
lon át a VOLT-ig; a helyszíneken több ezer (többségében fiatal) ember 
vércukorszintjét, vérnyomását és koleszterinszintjét mérték meg. 2006 
óta rendezik Erôs Antóniáék az Egy Csepp Világnapot: minden évben 
a Diabétesz Világnaphoz (november 14.) legközelebbi vasárnapon, a 
Syma Rendezvényközpontban. Ilyenkor szintén ellenôriztethetjük vércu-
korszintünket. (Az interneten itt tájékozódhatunk a fenti programokról: 
www.egycseppfigyelem.hu)

Szárnyak és paták
Ahogy említettük, gyerekkorban inkább az 1-es típusú cukorbetegség 
jellemzô, de világtendencia, hogy a 2-es típusú is egyre gyakrab-
ban fordul elô fiatalkorban. Mint láttuk, az elôbbi (és gyerekeknél 

3500 darab könnyen kezelhetô, laboratóriumi pontosságú vércukormérô készülékhez jutottak a hazai 
gyermekdiabetológiai szakellátóhelyeket támogató alapítványok a 77 Elektronika Kft. felajánlásának köszönhetôen. A 
Semmelweis Egyetem I. számú Gyermekgyógyászati Klinikáján rendezett átadó ünnepség résztvevôi arra hívták fel a 
figyelmet, hogy egyre több gyermeket érint a diabétesz, becslések szerint jelenleg 3700 kiskorú gyermeket kezelnek 
cukorbetegséggel Magyarországon. Az ô ellátásukban kiemelten fontos szerepet játszanak a korszerû és megbízható 
diagnosztikai eszközök. 
A felajánlott vércukormérô készülékek két fôvárosi és négy vidéki, gyermekdiabetológiai szakellátóhelyeket támogató 
alapítványon keresztül jutnak el a több ezer gyermekhez országszerte. A felajánlást üdvözölte az átadó ünnepségnek 
helyet adó I. számú Gyermekgyógyászati Klinika igazgatója, dr. Tulassay Tivadar. Az esemény moderátori szerepét 
Erôs Antónia, a cukorbetegség korai felismeréséért és megelôzéséért indított küzdelem nagykövete töltötte be.

3500 db

hirdetés

gyakoribb) változatot szûréssel gyakorlatilag nem lehet megelôzni a 
betegség hirtelen megjelenése miatt, ahogy a megfelelô életmód sem 
jelent védekezést ellene. Márpedig az érintett gyereknek és családjá-
nak egyaránt óriási változás a betegség megjelenése. Az 1-es típusú 
cukorbetegség esetén, ahogy arról már volt szó, leáll az inzulinterme-
lés. Naponta 5-6 alkalommal kell mérni a vércukorszintet, és négy-
szer-ötször enni, hogy elkerüljék a vércukorszint-ingadozást. Utóbbi a 
kisgyerekeknél, fiatal felnôtteknél nagyobb lehet, mint a felnôtteknél, 
például a stressz hatására egy vizsgaidôszakot teljesítô vagy éppen 
felvételizô diáknál.

  Az is gondot okozhat, hogy a cukorbeteg kicsiket hátrányos meg-
különböztetés éri az oktatási intézményekben (természetesen nem merô 
gonoszságból, hanem megfelelô felkészültség és hozzáértés híján). 

 – Egyre több család jelentkezik nálunk azzal a problémával, hogy 
cukorbeteg gyereküket nem veszik fel az óvodába – számol be róla 

Erôs Antónia. – Éppen ezért egyik fontos célunk a diszkrimináció meg-
szüntetése, ezt célozza idei elsô programunk is, a mesekönyv-program. 
A Szárnyak és paták címû kötetet Finy Petra, az ismert gyerekkönyv-
szerzô írta, a könyv áprilisban, a Budapesti Nemzetközi Könyvfeszti-
válon debütált. Egy igazi mese ez a gyerekeknek, a történetnek csak 
egyetlen mellékszálában jelenik meg a betegség. Azt szeretnénk elérni 
a könyvvel, hogy az érintett családok is kapjanak megerôsítést arról: a 
cukorbeteg gyerek is bármit megtehet. 

Azt is megtudtuk Erôs Antóniától, hogy az év második felében fel-
világosító programokat indítanak annak érdekében, hogy a pedagógu-
sokat felkészítsék a cukorbeteg gyerekek igényeire. Elôször Budapesten 
és Pest megyében szervezik majd az egy délelôttös oktatóprogramokat, 
amelyeken az oktatók bemutatják majd például, hogy milyen eszközö-
ket kell használniuk az érintett gyerekeknek.

  Papp Gyula. n

Dr. Barkai László, a Magyar Diabetes Társaság elnöke szerint évente több mint 200 új esetben 
diagnosztizálnak cukorbetegséget a 18 év alatti korosztályban, és a tendencia az elmúlt néhány 
évben felgyorsult. A diabétesz nem csupán a gyermekeket érinti, közvetetten az egész család-
jukat is, hiszen meg kell tanulniuk bánni a cukorbetegséggel, és megfelelôen kontrollálni azt.
Az egészséges ételek fogyasztása iránt esetenként már a fiatalabb korosztályban is tapasztal-
hatunk egyébként érdeklôdést – és ilyen irányú igényeiknek nem egyszer a fiataloktól megszo-
kott lázadó módon adnak hangot, mint például a Csata Utcai Általános Iskola tanulói, akik az 
intézmény udvarán április 10-én cukrozott üdítôitaloktól szabadultak meg és PET-palackokat 
tapostak össze. 

Flashmob a cukor ellen
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A náthás beteg több lépcsôfokot is megjár, mire a tünetek alapján biztos lehet 
benne, hogy nem az allergia kínozza. Orrdugulás, torokirritáció, láz – ez talán 
a legegyértelmûbb „vízválasztó” – után vagy mellett tüsszentési inger, majd 
köhögés, orrfolyás és besûrûsödô váladék következnek a jellegzetes szimptó-
mák sorában. Ugyanakkor a tüsszögés, a szem és orr viszketése a színtelen 
orrváladékkal egyértelmûen már olyan kombináció, ami allergiára utal, mint 
ahogy az is, ha a tünetek nem múlnak egy vagy két hét elteltével sem. A torok-
fájás és a köhögés viszont az allergiásokat is kínozhatják. 

Allergia vagy megfázás?

hi
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Fáradt és szétszórt? 
Lehet, hogy túl gyakran 

dugul el az orra? 
Jelentôs életminôség-romlást tapasztalnak azok a betegek, akik pol-
len-, állatszôr- vagy porallergiájuk miatt hosszú ideig (kisebb-nagyobb 
megszakításokkal akár szinte egyfolytában) szenvednek az allergiás 
orrdugulástól. Orrüregünk 24 órás biológiai ciklusa – melynek során 
valamelyik üreg „tervszerûen”, a normális mûködés velejárójaként 
dugul el – ilyenkor felborul, s az allergének hatására az orrnyálkahár-
tyában vérbôség, viszketés, váladékozás alakul ki.

Levegőt csak orron keresztül
A fô bûnös ilyenkor a hisztamin nevû szöveti 
hormon, mely túl nagy mennyiségben szabadul fel 
az allergiás rohamok során, s mely az artériák és a 
hajszálerek tágulásáért felelôs, de a hörgôizmokat 
is szûkíti, asztmás rohamokat idézhet elô. 

Az orrnyálkahártya duzzadtsága miatt a felsô 
légutak beszûkülnek, s ilyenkor megpróbáljuk 
idôlegesen szájon át végzett légzéssel pótolni 
a szükséges és hiányzó levegômennyiséget. Ez 
több okból is rossz technika. Egyfelôl hidegebb 
és szárazabb levegô jut a tüdônkbe, mint az 
orron át légzés következtében, másrészt kimarad 
az orrüreg „szûrôfunkciója”, és baktériumok, 
szennyezôanyagok juthatnak szervezetünkbe. 

Ez a csoda egy hétig tart
A kellemetlen nyák- és váladékképzôdést ösztönö-
sen érszûkítô hatású orrcseppekkel szokták kúrálni 
a „kezdô” vagy a konzervatívabb megoldásokat 
elônyben részesítô allergiás betegek. Nyakló nélkül 
semmiképp sem szabad azonban alkalmazni 
az orrcseppeket és spray-ket, ezek ugyanis az 
addig túl nagyra duzzadt nyálkahártyát immár 
túl kis méretûvé zsugorítják, rendszeres használat 
következtében esetleg végleges funkciócsökkenést 
okozva. Az eseti megoldásként hatékonysága 
miatt szívesen alkalmazott megoldás hosszú távon 

(ez rendszerint egyetlen hetet jelent csupán) ördö-
gi kört alakíthat ki, amennyiben a nyálkahártya a 
túl sok orrcsepp hatására ellenreakcióként mégis 
tágulni kezd. Ettôl kezdve aztán tényleg állandósul 
az orrdugulás. 

Ön melyik ötven százalékhoz tartozik?
Valamiféle egyensúlyt (megfelelôen hatásos, ám 
kíméletes készítményeket) kell találni, mert ha az 
allergia (és azon belül az orrdugulás) kezelését 
elhanyagoljuk, olyan szövôdmények alakulhatnak 
ki, mint az akut és krónikus orrmellék- és arc-
üreggyulladás, a középfül- vagy arcüreggyulladás, 
esetleg ekcéma, súlyosabb esetben az asztma. Ta-
lán kevésbé tûnik veszélyes következménynek, de 
az érintettek életét bizony alaposan megkeseríti, 
hogy az eldugult orr lehetetlenné teszi az éjszakai 
pihenést, nappal pedig a koncentrálóképességet 
gyengíti. 

Ma már tulajdonképpen személyre szabott 
terápiákat, hatóanyag-kombinációkat lehet és 
érdemes meghatározni az allergia kezelése érde-
kében, ezért mindenképpen érdemes öngyógyí-
tás helyett felkeresni háziorvosunkat, ahonnan 
vélhetôen fül-orr-gégészhez, allergológushoz 
küldenek tovább minket. Csak óvatos becslés a 
szakemberek szerint, hogy 2025-re ezt a döntést 
a lakosság 50%-ának meg kell majd hoznia. 

  J. K. n

Csomó a mellben
Hazánkban évente mintegy 2500 nô hal meg emlôrákban – a fô 
ok, hogy a betegséget a legtöbbjüknél már elôrehaladott álla-
potában ismerik fel. Már csak ezért sem lehet eléggé hangsú-
lyozni a szûrés és megelôzés fontosságát, hiszen a korai diag-
nózis és kezelés a sikeres gyógyulás legfôbb feltétele.
A mellrák kialakulásáért több tényezô felelhet, annyi azonban bizonyos, hogy 
a betegségért nem egy adott életmód okolható. (És sajnos a legegészségesebb 
életvitelûeknél is jelentkezhet.) Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) IARC 
(International Agency for Research on Cancer; nemzetközi ügynökség a rák 
tanulmányozására) nevû csoportja egy 2008-as tanulmányban a rizikófaktorok 
között megemlíti pl. a korán kezdôdô menstruációt, az elsô gyermek kései 
szülését, a szájon át szedett fogamzásgátlók használatát, a hormonpótló 
terápiában való részvételt. (A szerzôk ugyanakkor megjegyzik, hogy például az 
anyatejes táplálás a felmérések szerint csökkenti a kockázatot.) 

Megelőzés otthon, rendelőben
Dr. Harsányi Lehel, a MOM Park Medical Center szülész-nôgyógyász fôorvosa 
két fô rizikócsoportot nevez meg: egyrészt azokat az asszonyokat/lányo-
kat, akiknek közvetlen nôi felmenôik valamelyikénél elôfordult a betegség, 
másrészt a nem szült nôket. Potenciálisan azonban senki nem érezheti magát 
biztonságban a betegségtôl: elôfordulhat 28 éves nônél, elôzménymentes 
családi háttér esetén, illetve 3-4 gyerekes anyáknál is – figyelmeztet a szak-
ember. – Illô lenne mindenkin elvégezni a mellvizsgálatot, aki nôgyógyászhoz 
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Lukács Istvánné Ancsa története mintegy tíz évvel ezelôttre nyúlik vissza. „Úgy 
kezdôdött, hogy elkezdett fájni a mellem, mintha be lett volna gyulladva. Sokszor 
vizes gézzel borogattam.” A fájdalmat Ancsa sokáig tûrte, nem akart vele orvos-
hoz fordulni, végül kitapintott egy kis duzzanatot a fájdalmas területen, és ekkor 
már nem tûrt halasztást a kivizsgálás. 

Orvosa szûrôvizsgálatra küldte, ahol sajnos bizonyosságot nyert, hogy daga-
natról van szó. A rosszindulatú elváltozást eltávolították, majd nyirokcsomó áttét 
miatt ismételt operáció következett. „Ezután jött a kemoterápia, majd sugár, 
melybôl nagyon sokat, harmincat kaptam. A hajam teljesen kihullott, de nem ad-
tam fel a küzdelmet.” 

Ancsának rendszeresen kontrollvizsgálatokra kellett járnia, és úgy gondolta, 
nagyobb hangsúlyt kell fektetnie egészsége megôrzésére. Sok mindent kipróbált, 
míg végül rátalált a gyógygombakivonatokra. Szerinte eredményei nagyrészt en-
nek köszönhetôen javultak.  

Sôt! Az idôközben a másik mellében kialakult daganatról, melyet szintén ki 
akartak operálni, a mûtét elôtt közvetlenül elvégzett vizsgálatok alapján megálla-
pították, hogy már nem aktív! 

A kivonatok jótékony hatását Ancsa nemcsak emlôdaganata kapcsán ta-
pasztalta, hanem gyomor- és vastagbél-megbetegedése enyhítésében is rendkí-
vüli sikerrel alkalmazta ôket. „Négy éven keresztül minden évben polipot vettek le. 
Azt mondták, hogy ez veszélyes lehet, ezért kell rendszeresen eltávolítani. Tavasz-
szal ismét mentem kontrollra, és most 4 év után elôször nem találtak polipot. Ezer 
százalékig biztos vagyok abban, hogy javulásomhoz nagymértékben hozzájárult 
a gyógygomba-kivonat. Napról napra mindig jobban vagyok, és hál’ Istennek jól 
érzem magam!” 

A gyógygombakivonatok egyik hatása, hogy különbözô immunsejteket ak-
tiválnak, elôsegítik beérésüket, amelyek aztán a tumorsejteket betolakodóként 
érzékelik, ezért megtámadják és elpusztítják ôket. Másik hatásmechanizmusuk 
lényege, hogy csökkentik az inzulinszintet, útját állva ezzel a rákos sejtek szaporo-
dásának. Az inzulin ugyanis a tumorsejtek osztódásának „üzemanyaga”. 

Hogy valaki milyen hosszan él rákbetegség után, elsôsorban attól függ, 
hogy vannak-e áttétek. Az apigenin olyan flavonoid, amely kitûnôen alkalmaz-
ható együtt a gyógygombakivonatokkal, ugyanis erôsítik egymás hatását. Akti-
válja az áttétgátlásra képes természetes ölôsejteket (az immunsejtek egyik fajtája). 
Másrészt csökkenti a tumorsejtek körüli vérér- vagy nyirokrendszer kialakulásáért 
felelôs növekedési faktort (vascularis endo-thelialis növekedési faktor). Ez a faktor 
segíti elô a daganatok áttétképzôdését. Az áttétek kialakulásának valószínûségét 
tehát többféle módon is csökkenti az apigeninkivonat, amely az egész szervezet-
ben fejti ki hatását. Egészséges emberek esetében pedig mérsékli a daganat kiala-
kulásának valószínûségét.

Kimutatták, hogy ha egy nôt tragédia ér, és nincs érzelmi támogatója, 
megfelelô szociális kapcsolatai, akár kilencszeresére is megnôhet az emlôdaganat 
valószínûsége. A mellrák elkerülésében a lelki egyensúly is legalább olyan fon-
tos szerepet játszik, mint az egészséges életmód és a rendszeres mammográfiai 
szûrôvizsgálatok. 

Apigenin és gyógygombák a mellrák elleni küzdelemben

Szerzô: Varga Gábor 
hatóanyag-kutató

A szerzô az elsô magyar külföldön elismert 
neurotropikus agyterápia kifejlesztôje.

Szakmai cikkei megtalálhatóak az interneten.
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Nem csak az veszélyes,
ami csúnya

Általában tisztában vagyunk vele, hogy ha a bôrfelületen duzzadt, ké-
kes színû ereket látunk, akkor a visszér jeleit tapasztaljuk. A mélyvénás 
hálózat megbetegedései kevésbé látványosak, azonban hasonló tüne-
tekkel és persze következményekkel járnak. Az éjszakai lábgörcsök, 
a lábdagadás vagy a nehézláb-érzés akkor is okot kell, hogy adjon a 
gyanakvásra, ha nincs látványos jele a visszérnek. 
Ennek az a veszélye, hogy külsô jelek hiányában a beteg csak akkor 
fordul orvoshoz, ha már a szövôdmények is megjelennek, mint a bôr 
barnás elszínezôdése a boka környékén. A lelassuló keringés képtelen 
megszabadítani a bôrt a salakanyagoktól, a szövetek sorban elhalnak, 
gyulladtak lesznek, végül fekély alakulhat ki. 

 F. I. n

1. Nehezedô lábak
Eleinte csak estére, késôbb azonban már reggel is jelentkezik 
az úgynevezett nehézláb-érzés, és mellé az égô fájdalom. 
2. Felületes visszérgyulladás 
Az ilyen gyulladás alkalmával az érintett visszér kötegezet-
té válik, és felette bôrpír jelenik meg, amelyet fájdalom és 
hôemelkedés is kísér. 
3. Visszér vérzése 
Az egyik legijesztôbb tünete a betegségnek, ami után az érin-
tettek nagy része azonnal rohan is orvoshoz. Szerencsére vi-
szonylag ritka, cserébe annál ijesztôbb. 
4. Indokolatlan lábfájdalom 
A mélyvénás trombózist sokszor erôs, napokon át tartó fájda-
lom is megelôzheti (de olykor nem tart hosszan), ilyenkor fontos 
felkeresni egy szakorvost, fôleg akkor, ha a fájdalmat semmi 
nem indokolja (izomláz, megerôltetés, korábbi izomgörcs). 
5.  Lábszárfekély
Ebben az esetben az orvosi ellátás (tartós) nem maradhat el: a 
seb általában 6 hét alatt sem gyógyul be, és súlyos esetben a 
környékén orbánc is kialakulhat, amely hidegrázással, lázzal és 
gyengeséggel is járhat.

Forrás: www.nlc.hu

5 jel, amikor már komolyan
kell venned a visszereidet:
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fordul, de ez az eljárás kezd kikopni a gyakorlatból. Mindenesetre ha valaki 
bejön hozzánk például fogamzásgátló-receptet felíratni, megkérdezzük, mikor 
ellenôrizték utoljára: ha 1 évnél régebben, felajánljuk a vizsgálat elvégzését. 
Szintén bevett szokás, hogy a 40 feletti pácienseknél rákérdezünk, vettek-e 
már részt mammográfiai vizsgálaton – mondja dr. Harsányi Lehel. 

  A szakértô hangsúlyozza, mennyire fontos (lenne) a rendszeres önvizsgá-
lat, ennek helyes módjáról a szakorvos is nyújthat felvilágosítást. 22-25 éves kor-
tól célszerû áttapintani a melleket fürdés után: annyira kell körülnyomkodni az 
emlôket, hogy az még ne okozzon fájdalmat. Ha bármi elváltozás tapasztalha-
tó, akkor azt jelezni a doktornak. Legfôképpen csomót, duzzanatot kell keresni: 
ha ilyet talál valaki önvizsgálat közben, akkor nôgyógyászhoz kell fordulni, aki 
továbbküldi a pácienst szakvizsgálatra, ha gyanúsnak találja az elváltozást. – 
Ezzel kapcsolatban még egy dolgot tudni kell – figyelmeztet dr. Harsányi Lehel. 

– Ha a daganat elérte az 1 cm-es nagyságot, akkor a tapasztalatok szerint 80 
százalékos valószínûséggel már áttétet adott, például a nyirokcsomókba, az 
emlô felôl elvezetô nyirokerekbe a hónaljnál, vagy a tüdôbe.

Ultra, infra, röntgen
A mellrák szûrésére jelenleg három eljárás használatos Magyarországon. Az 
ultrahangos vizsgálathoz speciális berendezés, illetve kimondottan hozzáértô 
orvos kell. A primer eljárás azonban nem az ultrahang, hanem a mammográ-
fia – hiszen ezt a módszert támogatja az OEP (Országos Egészségbiztosítási 
Pénztár) – magyarázza dr. Harsányi Lehel. 

  A mammográfia lényege, hogy a megszokott röntgenfelvételektôl eltérô 
fizikai paraméterekkel és fotótechnikával röntgenezik az emlôt. A módszer 
alkalmas arra, hogy kimutassa a lágyrészek finom szerkezeti eltéréseit. A 
vizsgálat során az emlôt rá kell helyezni egy röntgenlemezre, majd egy másik 
lemezzel összenyomják a szervet. Fontos tudni, hogy a terhességet jelezni 
kell a vizsgálat elôtt. Másrészt azzal is tisztában kell lenni, hogy a különleges 
röntgentechnika miatt az alkalmazott ún. lágysugárzás nagy részét az emlô el-
nyeli, ezért kerülni kell a vizsgálat indokolatlan elvégzését. E nem túl kellemes, 
fájdalommal járó eljárásnak tehát megvannak a maga kockázatai. 

  Végül a szakértô beszámol legmodernebb és legkevésbé invazív, egyben 
talán legérzékenyebb módszerrôl, az úgynevezett termoregulációs eljárásról. 
Ehhez nem ultrahang- vagy röntgen-, hanem infrasugarakat használnak, illetve 
egy speciális kamerarendszert. A legújabb generációs berendezés épp mostaná-
ban debütál majd Magyarországon – tudtuk meg dr. Harsányi Leheltôl. 

Papp Gyula. n

hirdetés

A lap digitális számában animáció segítségével
mutatjuk be a daganatos sejt mûködését.
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Körültekintő láz- és fájdalomcsillapítás 
A láz a test egyik elsôdleges védekezô reakciója 
például a baktériumok, vírusok vagy az allergén 
anyagok ellen, ezért bizonyos határig éppen  
hogy használ a jelenléte. Kell némi rutin ahhoz,
hogy tisztában legyünk vele: testünk már azt jelzi, 
segítségre van szüksége. Ha a hôemelkedés átlépi 
a 37,5 - 38 °C-os határt, már el lehet gondolkodni
a lázcsillapító használatán.
A kisgyerekek, a szívbetegek vagy az idôsek számára egy hôemelkedés sem 
játék, egy egészséges tizenéves vagy felnôtt számára a 39-40 °C-os vagy 
ennél alacsonyabb, de hosszan tartó hômérséklet is lehet veszélyes, esetleg az 
életminôséget rontó állapot.

Láz esetén számos vény nélkül kapható gyógyszer közül választhatunk és 
hosszabb lázcsillapítás esetén sem kell súlyos szövôdménytôl tartani. Fôleg ha 
körültekintôen, korszerû hatóanyagú terméket választunk. Néhány hatóanyag-
ról sokan nem is tudják, hogy lázcsillapításra is alkalmas.

Az ibuprofén például az említett korszerû hatóanyagok közé tartozik, és 
egyaránt csökkenti a három, gyakran együtt is járó tüneti tényezôt (fájdalom, 
láz, gyulladás). Fájdalom és lázcsillapítás esetén is fôként a gyorsaság számít, 
a lágykapszula formában kapható verziója nyújtja a leggyorsabb hatást, mert 
annak a felszívódása a leggyorsabb.

 N. Zs. n 

A kulcsszó a fokozatosság. A sápadtság és a 
hidegrázás eleinte még szólhat arról, hogy szerve-
zetünk a hôleadást a bôr ereinek összehúzásával 
igyekszik csökkenteni. Ha ilyenkor betakarózunk, 
még növelhetjük is a környezeti hômérsékletet, s 
elkerülhetjük saját hômérsékletünk további emel-
kedését. Ha fájdalom is társul a tünetekhez, sokfé-
le gyógymódhoz folyamodhatunk. Bizonyos jellegû 
fájdalmak esetében még korai gyógyszeres keze-
léshez folyamodni, ilyenek a mozgásszegény élet-
módra visszavezethetô problémák, amelyek hatá-
sosan kezelhetôk neurálterápiával (Procain vagy 
Lidocain bejuttatása a kényes helyekre), vagy hô 
terápiával, de akár gyógynövények alkalmazásával 
is.

Amennyiben a gyógyszeres fájdalomcsillapí-
tást választjuk, alapelv, hogy a leggyengébb, még 
hatásos fájdalomcsillapítót javallott használni. A ki-
jelölt adagokat pontos idôbeosztás szerint kell be-
venni, és ha sokáig elhúzódik a probléma, jelezni 
kezelôorvosnak. 

Amikor nem tűrünk tovább

hirdetés

A máj az emberi test legnagyobb mirigye, töme-
ge felnôtteknél mintegy 1,2-1,5 kilogramm.  
A-, D- és B12-vitamint, vasat tárol, részt vesz 
többek között a fehérje-, a lipid- és a hormon-
anyagcserében, de legközismertebb funkciója a 
szervezet méregtelenítése. 

Ne hízzon
a májunk!

A máj részt vesz a gyógyszerek, mérgek (köztük a jó öreg alkohol) és a 
toxikus anyagcseretermékek kiválasztásában és lebontásában úgy, hogy 
fehérjéhez köti vagy kémiailag átalakítja ôket. Azt még tudnunk kell e 
szervünkrôl, hogy regenerálódó képessége kiváló – így méregtelenítéssel, 
tisztítókúrával sokat tehetünk egészségének megôrzéséért.

Ne csípjen, ne marjon
A dietetikusok egyetértenek abban, hogy a májvédô étrendnek vita-
minban gazdagnak kell lennie; korlátozottan kell tartalmaznia a zsíros 
húsokban és zsíros tejben-tejtermékekben található telített zsírsavakat, 
valamint egyszerû szénhidrátokat (cukor), továbbá kávét és teát; illetve 
hogy nem szerepelhet benne alkohol, valamint erôsen fûszerezett ételek. 
A vitaminok közül kiemelten fontos a máj szempontjából a C-vitamin 
(sokat tartalmaz belôle pl. az eper, amelynek remélhetôen mindjárt itt a 
szezonja). Szintén tartalmaznia kell az étrendnek B12-vitamint (a májban, 
halfélékben található), folsavat (máj, levélzöldségek), továbbá tiamint (máj, 
búzacsíra, élesztô).

  Célszerû cékla-, sárgarépa- és citromlevet, valamint szénsavmentes 
ásványvizet fogyasztani, ezek segítségével ugyanis hamarabb ki tud ürülni 
szervezetünkbôl a máj által kiválasztott epe, azaz a bomlástermékek gyor-
sabban távoznak. Kerülendôk az erôs fûszerek, így a paprikafélék, a fekete 
bors, a torma, mustár, vöröshagyma stb. Használjunk ezek helyett inkább 
például bazsalikomot, köménymagot, petrezselymet, kaprot, tárkonyt, 
metélôhagymát – vagy amit konyhai kreativitásunk jónak lát.

Óvó főzetek
Olajkapszula, tabletta és tinktúra formájában a gyártók számos májvédô, máj-
regeneráló készítményt kínálnak, de kis utánajárással a gyógynövényboltokból 
mi is beszerezhetünk megfelelô teaalapanyagokat. Kezdjük a sort a roppant 
népszerû máriatövissel – e lágyszárú növény ôszbogáncs és szamárkóró néven 
is ismert. Fô hatóanyaga a szilibinin nevû vegyület; a gyógynövény magjai-
ból készült teát kiegészítô terápiaként használják krónikus májgyulladásban 
és májzsugorodásban szenvedô pácienseknél. A fôzethez forrázzunk le 1 
evôkanál magot 2,5 dl vízzel, fogyasszuk napi két alkalommal étkezés elôtt.

  Szintén májvédô hatású az articsóka. Ez a fészkesvirágzatúak famíliá-
jába tartozó, a Földközi-tenger környékén honos növény még az ókorban 
kezdte konyhai karrierjét, nem utolsósorban azért, mert úgy tartották 
róla, fokozza a nemi vágyat. Ezt az elképzelést ugyan még senkinek nem 
sikerült bizonyítani, de ettôl még a citrommal meglocsolt párolt articsóka 
nagyon kellemes fogás. Gyógyászati célra legcélszerûbb szárított leveleit 
felhasználni: 3 evôkanálnyit forrázzunk belôle 0,5 liter vízzel, majd a 
fôzetet 10 perc állás után szûrjük le. Egyéb jó tulajdonságai mellett segíti a 
máj szöveteinek regenerálódását, illetve epehajtó tulajdonságú.

D. B. n 
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A szolárium 
nem készít fel a napozásra 

Szinte a bôr cserzettségének állapotá-
ig napozni – az ózonproblémák miatt 
sajnos egyre könnyebb önkéntelenül is 
csatlakozni ehhez a közelmúltban diva-
tos napozási módhoz már a tavaszi, kora 
nyári idôszakban is. A napsütés fontos 
vitaminforrás, s a fény és a meleg vitalizáló 
hatásával mindenki tisztában van. Szüksé-
ges azonban betartani napozáskor néhány 
alapszabályt azért, hogy ne idézzünk elô 
magunknak szándékosan komoly egész-
ségügyi problémákat. 

Adottságai miatt az emberek mint-
egy ötöde érintett a napozás okoz-
ta bôrirritációk: a pörsenések, a 
bôrpirosodások és a nem múló visz-
ketés kellemetlenségeitôl. Mivel a 
szoláriumozás nem indítja be szerve-
zetünk természetes védekezô reakció- 
it, érdemes a napozásra elôkészülni. 

A napfürdő két héttel koráb-
ban kezdődik
A hirtelen, nagy mennyiségben 
bôrünket érô napsugárzás ugyan-
úgy sokkhatás szervezetünknek, 
beavatkozás mûködésének normális 
menetébe, mint a helytelen táplálko-
zás, ezért a napfény szabad gyököket 
szabadít fel. A szabad gyökök ellen 
pedig pedig van már mûködôképes 
terápia, s ez nem más, mint a leg-

alább két héttel a napo-
zási idôszakot megelôzve 
elkezdett C- és E-vitamin-
kúra. 

A kulcsszó a fokoza-
tosság, egyre többet tar-
tózkodhatunk a szabadban 
és egyre erôsebb napsütés-
ben, de az elején töltsünk 
huzamosabb idôt akár az 
árnyékban (ott is barnulunk, 
csak nem olyan tempóban), 
és a kora délutáni idôszakot 
lehetôleg tényleg ne töltsük 
a szabadban. Kiemelkedô 
fontosságú a fej megfelelô 
védelme, ez sok szempontból 
a napozásra legérzékenyebb 
testrészünk.

Sz. L. n 

1. Ajánlott a szokásosnál 
több víz fogyasztása.
2. Már a napozás meg-
kezdése elôtt kenjük be 
magunkat.
3.  Juttassunk minél több 
béta-karotint a szerveze-
tünkbe. 
4.  A napozás elôtt 
jelentkezô bôrhibákat 
nézessük meg és kezel-
tessük kozmetikussal, ne-
hogy állapotuk romoljon. 
5.  Ne napozzunk, ha 
anyajegyeink száma 
ugrásszerûen megnô, 
fotoallergén gyógyszert 
szedünk, lázasak vagy 
nagyon jóllakottak 
vagyunk.
6. Nézzünk utána, 
hogy melyik dezodo-
runk, piperecikkünk 
érintkezése okozhat a 
napfénnyel számunk-
ra egészségügyi 
problémát. (Van 
olyan hatóanyag 
amely napfény-
nyel kombinálva 
jelentôsen megnö-
veli például a mell-
rák kockázatát!)
7. Napozás után 
használjunk 
gyulladásgátló 
és bôrnyugtató 
hatású testápolót, 
krémeket.
8. Gyantázás 
után teljen el 
legalább 24 óra, 
mielôtt napozni 
megyünk.

Praktikus
tanácsok

Lábon hordott baj 

Sokak visszatérô gondja, hogy a gombafertôzések kezelésére 
egyszer már bevált szer legközelebb hatástalannak bizonyul, 
ám szerencsére több készítmény közül is választhatunk. Azt 
azonban mindenképp fontos tisztázni, bizonyos esetekben jobb 
konzultálni orvosunkkal a kezelés mikéntjérôl. Létezik ugyanis 
olyan gombaellenes gyógyszer, amely szív- és májbetegségek 
esetén, illetve terhesség vagy szoptatás alatt nem alkalmaz-
ható. Akkor is haladéktalanul orvoshoz kell fordulni, ha a 
fertôzött terület begyullad vagy gennyesedik, ha a lábgomba 
mellett más testtájakon kiütések mutatkoznak, illetve ha valaki 
cukorbeteg vagy lábszárfekélye van.  

Kiütés, vörösödés, viszketés, hámlás a 
lábon; sárgásbarnává vagy fehérré, ba-
rázdálttá váló, megvastagodó köröm: a 
láb- és körömgomba nem csupán szépé-
szeti és kényelmi kérdés, az elhanyagolt 
fertôzés ugyanis komolyabb betegségek 
(ekcéma, visszér) forrása lehet. Ugyan-
akkor a kezelésnek és a megelôzésnek is 
több hatékony eszköze létezik. 

Megtepelepedhetnek a bôrön, a gyakran ösz-
szezáró testhajlatokban, ujjközökben, körmö-
kön, nyálkahártyán, szájban, nyelven, nemi 
szerveken, nyelôcsôben, gyomorban, be-
lekben, egészen súlyos esetben a vérben is 
elôfordulhatnak.

200 gombafaj
Gyakorlatilag bárhol
megjelenhetnek
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Speciális diétával a szem egészségéért
A modern életvitel okozta környezeti ártalmak, 
fôképp az UV sugárzás, a televízió képernyôje, 
a monitorok és az egyéb mesterséges fényfor-
rások nagyban hozzájárulnak ahhoz, szemünk 
egyre gyorsabban halad végig az öregedési 
folyamat jellegzetes állomásain. Több védekezé-
si lehetôséget is ismer azonban ma már a tudo-
mány a látásgyengüléssel szemben. Ezek egyike 
a szemvitamin. 

Az utóbbi évtizedekben e témakörben született orvosi tanulmányok több-
sége egyöntetûen olyan speciális diétát javasol az öregedéssel összefüggô 
szembetegségekben érintettek számára, amelyek nagy mennyiségben tar-
talmaznak C- és E-vitamint, cinket és béta-karotinokat, valamint olyan an-
tioxidánsokat, mint a lutein vagy a zeaxanthin. Az A-vitamint egyenesen 
„szemvitaminként” emlegetik. Átlagos étrendet követve nehéz azonban 
ezekbôl a tápanyagokból az egészséges szemekhez szükséges koncentráció- 
hoz hozzájutni, ezért javallott a speciális táplálékkiegészítôk alkalmazása. 

Önmagában egyik sem csodaszer
A szürkehályog és az idôskori makuladegeneráció kialakulásának 
megelôzésében is eredményes E-vitaminhoz a növényi olajokból és mag-

vakból tudunk a 
l egkönnyebben 
hozzájutni, a napra-
forgó-, a búzacsíra-, 
a tökmag-, az olíva- és 
kukoricaolaj, a búzacsí-
ra és az egyéb gabonacsí-
rák tartalmazzák a legnagyobb 
mennyiségben. Igaz, a csíra hátránya, hogy nem feltétlenül könnyû még 
frissen hozzájutni, pedig élvezeti értéke és vitamintartalma párhuzamosan 
és rohamosan csökken az idô elôrehaladtával. Talán könnyebben megold-
ható a megfelelô minôségû máj, tojás vagy hús bevitele a szervezetbe – 
ezek szintén kiváló E-vitamin-források. 

A legjobb C-vitamin-források közé a citrusféléket, a fekete ribiszkét, az 
epret, a friss zöldségeket (zöldpaprika, a paradicsom, a káposzta, a brokko-
li, salátafélék), továbbá a a csipkebogyót sorolhatjuk.

A Wisconsin Egyetem professzora, Julie Mares szerint – aki a témá-
ban az egyik legújabb, az Ophthalmology címû szaklapban megjelent ta-
nulmányt jegyzi – azonban valóban összetett diétára van szükség, ugyan-
is önmagában például sem a C-, sem az E-vitamin nem eredményes a 
makuladegeneráció elleni küzdelemben. A magas tápértékû, luteint és 
zeaxanthint tartalmazó diéták azonban növelték a makulapigmentek 
sûrûségét. 

P. L. n 
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Az ismert, vény nélkül is kapható, illetve vényköteles készítmé-
nyek mellett az irodalom sok természetes anyag hatékonyságát is 
említi, közéjük tartoznak pl. a grépfrútmag-cseppek, a rozmaring-, 
majoranna-, fahéj-, levendula-, szegfûszeg-, borsmenta- és teafa-
olaj, valamint a fokhagyma- vagy körömvirág-kivonatot tartalmazó 
készítmények. A kezeléshez 20-30 csepp olaj hozzáadásával készít-
sünk lábfürdôt. (Ha makacs a fertôzés, akkor viszont próbálkozzunk 
más módszerrel.)

Fontos tudni, hogy a gombafertôzés a sikeres kezelés után is 
visszatérhet, a megelôzésért azonban sok mindent tehetünk mi is. 
Ne hordjunk szûk, illetve olyan lábbelit, amelybe beleizzad a lábunk, 
és két viselés között hagyjunk legalább 24 órát a száradásra. Ha 
lehet, pamutzoknit válasszunk, itt is lényeges, hogy az izzadt ruha-
darabot mielôbb cseréljük. Kisollót, zoknit senkivel ne cseréljünk, 
fürdôben, strandon mindig papucsban közlekedjünk. Jó ötlet, ha a 
fertôzésre hajlamosak esténként, fürdés után szárazra törölt lábukat 
kezelik a már említett készítmények valamelyikével. 

D. B. n 

A lakosság mintegy 50%-a szenved aktuálisan 
valamilyen gombás fertôzéstôl.

A mycosis (gombás fertôzöttség) a magyar la-
kosság 80%-ának vérébôl kimutatható.

80%

A fertőzésről számokban

Meleg, párás idôjárás • Uszoda, strand, közös zuhanyzó
• Rosszul szellôzô cipôk • Fokozott izzadásra való hajlam
• Száraz bôr • Antibiotikumok szedése
• Cukortartalmú ételek, italok fogyasztása • Alváshiány

Felázott, berepedt, vörösödô bôr a lábujjak között • Száraz
hámlás, makacs gyulladás • Körmök megvastagodása,
elszínezôdése • Sárga felrakódás a körmök alatt

Ekcéma • Orbánc (lázas állapottal járó állapot, duzzadt, feszes, 
fénylô bôrfelület) • Bôrgennyesedés • Érgyulladás

Fertôtlenítô spray, ecsetelô • Gombaölô kenôcsök és tabletták
• Az ujjak közé tegyünk gézcsíkokat • Vizes helyek kerülése
Természetes anyagból készült zokni • A bélflórát karbantartó 
ételek és C-vitamin fogyasztása

Rizikófaktorok:

Tünetek:

Szövődmények:

Kezelési lehetőségek:
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A merevedési zavar megszüntetésére az egyik leghatékonyabb megoldás a VEP-készülék. 
Vákuumtechnikai elven, hatékony szorító gumigyûrû alkalmazásával, életkortól függetlenül 
létrehozható és megtartható a szükséges merevedés. Terápiás alkalmazásával fiatal férfiaknál 
méretnövekedés érhetô el, idôseknél elkerülhetô a sorvadás. A VEP-készülék lehetôséget biztosít 
az örömteli szexuális élet folyamatos gyakorlására bármely életkorban.

IDéZETEK EGy ELéGEDETT VÁSÁrLóNK, MA MÁr BOLDOGAN, 
EGy KISBABÁVAL éLô PÁr LEVELéBôL:

„Megvettük, és hosszú évek óta hûséges társunk. Saját táskájában lakik a hálószobában, 
és úgy gondolom, mindennél többre tartott jó barátja a páromnak! A BIZTOS TUDAT, 
amire mindig lehet számítani.”
„A történet, amiért ezt a levelet megírtam, tanulságul szolgáljon! A szerelmünk 
kiteljesedett, annyit szeretkezünk, hogy az már a húszéveseknek is a dicsôségére 
válna. Titokban a párom kitervelte, hogy annyira összeillô párt alkotunk, hogy meg kell 
pecsételnünk,  és én hiába védekeztem,  megfogantam!”
„Ajánljuk másoknak is, akikkel szintén elbánt az élet, de a szexet, a gyönyört és a 
boldog párkapcsolatot meg akarják tartani! A VEP-pel sikerülni fog!!!”

Cs. József és boldog, hûséges párja, Annamária

HArMONIKUS NEMI éLET GyóGySZEr NéLKÜL

RÉSZLETFIZETÉS!

hirdetés

Amit tudni akart az aranyérrôl,  
de nem merte megkérdezni

A 21. század egyik legújabb népbetegségének is nevezhetnénk 
az aranyeres panaszokat. A modern kor életvitele, a kevés rost- 
és folyadékfogyasztás – azaz a nem megfelelô táplálkozás és a 
mozgásszegény életmód – miatt kialakuló idült székrekedés, az 
éjszakába nyúló ülômunka, a kötôszövetek elgyengülése és a 
terhesség/szülés következményeként az emberek mintegy fele 
tapasztalja meg legalább egyszer élete során azokat a kelle-
metlen tüneteket, amikkel ez a betegség együtt jár.

      z aranyér elleni legjobb orvosság termé-
szetesen a megelôzés, a második pedig az elsô 
tünetek megjelenésekor elkezdett kezelés.  
A korai tünetek kezelése azonban sok ember-
nek kellemetlenséget jelent.

Milyen lehetôségei vannak annak, akinél 
már kialakultak az elsô tünetek? Milyen gyógy-
mód van a már kialakult aranyér kezelésére? Az 
elsô fontos lépés orvosunk felkeresése – házior-
vos vagy urológus szakorvos –, aki megállapítja 
a betegség fokát, és a szükséges kezelési mó-
dot. Nem árt tudni, hogy az aranyérnek több 
típusa és fajtája van, attól függôen, hogy a cso-
mók kívül vagy belül helyezkednek-e el, illetve 
attól, hogy milyen mértékû a kóros elváltozás. 
Súlyosabb esetekben ugyanis már csak mûtéti 
úton tudunk megszabadulni a betegségtôl, a 
korai stádiumban azonban még rengeteg más, 
kevésbé fájdalmas módszer áll rendelkezésre.

A Gyors és következetes kezeléssel meg-
akadályozhatjuk, hogy a kezdetleges arany-
ér fájdalmas bántalommá fejlôdjön. A Sperti 
Preparation H® hatékony megoldást jelent az 
aranyér ellen. Belsô aranyeres csomók keze-
lésére kúpot, a végbél környéki viszketésre és 
irritációra pedig kenôcsöt használhatunk. 

A Sperti Preparation H® termékek kizáró-
lag természetes hatóanyagokat tartalmaznak. 
Ez a természetesség azonban nem csökkenti 
a Sperti Preparation H® klinikai vizsgálatokkal 
is alátámasztott hatásait, melyek szerint ha-
tékonyan enyhíti a fájdalmat, a viszketést, az 
irritációt és a székletürítés során jelentkezô 
diszkomfortérzést, illetve elôsegíti a sebgyó-
gyulást. 

Mik a jelei annak, ha megkörnyékez min-
ket az aranyér? Ha égô, viszketô érzést ta-
pasztalunk a végbél környékén, és ezt nem a 

durva fehérnemû vagy egyéb trauma okozta; 
ha a vécépapír fájdalmat okoz és/vagy véres; 
ha a széklet világosvörös vérnyomokat tar-
talmaz, akkor nagyon nagy valószínûséggel 
bekerültünk az aranyeres betegek népes tá-
borába.

Mi a legjobb tanács, amit adhatunk azok-
nak, akik a fenti tünetek bármelyikével szem-
besülnek? Amint csak lehet, kezdjük meg az 
enyhébb tünetek kezelését a patikákban vény 
nélkül kapható Sperti Preparation H® készítmé-
nyekkel.

A tünetek érezhetô enyhülését követôen 
a kezelést még néhány napig javasolt tovább 
folytatni a szövetek teljes mértékû regeneráció- 
ja és a kiújulás megakadályozása érdekében. 
Ha pedig a problémák néhány napon belül 
nem enyhülnek vagy rosszabbodnak, keressük 
fel háziorvosunkat.

hirdetés
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Valódi népbetegség? 
Alvászavar – a test vészjelzése

Az ilyen embernek az egész napja „agyon van ütve”: nem tud koncentrálni, 
fáradt, kedvetlen, nehezen kezeli a problémákat, olyan, mint egy lemerült, alig 
pislákoló zseblámpa. Egyre több orvos gondolja úgy, hogy az alvászavar a test 
vészjelzése, amellyel a psziché túlterheltségére hívja fel a figyelmet. Ahogyan 
a megélhetésért folyó napi küzdelem egyre több ember életében van jelen 
szorongást okozva, úgy az alvászavar is egyre gyakoribb panaszként jelentkezik.

Dr. Fadgyas Ildikó pszichiáter szakorvos, pszichoterapeuta szerint idôskorban  
vagy  neurotikus problémák esetén az alvászavarnak lehetnek organikus okai is, de 
az esetek túlnyomó többségében pszichés problémákra vezethetô vissza. A stresz-
szes életmód, a szorongás, a depresszió gyakori velejárója ez a probléma, ilyenkor 
értelemszerûen nem az alvást kell javítani, hanem az alapbetegségeket gyógyítani, 
így a pánik, a fóbia és az ezekkel társuló alvászavar egyszerre múlik el vagy csökken. 
A manapság már modernebb, jobb minôségû hangulatjavító és szorongásoldó 
tabletták sokat segíthetnek – persze csakis orvos által felügyelve szedhetôk. Vannak 
alvást segítô gyógynövények, amelyek ugyancsak jótékony hatással vannak ránk, és 
segítenek abban, hogy a pihenésre „rákészüljünk”, ilyenek a citromfû, a levendula 
vagy a golgotavirág. Az ezekbôl készült teák kellemes, nyugodt közérzetet adnak, 
de mint mindenben, ebben is tartani kell a mértéket, nagy mennyiségben fogyaszt-
va ellenkezô hatást érhetünk el.  

– Bár a szorongásos alapbetegségek gyógyítása az elsôdleges, ezzel együtt 
fontos az alváshigiéne is – teszi hozzá dr. Fadgyas Ildikó. Ez azt jelenti, hogy úgy 
kell beállítanunk a napirendünket, hogy lehetôség szerint ugyanakkor feküd-
jünk le és keljünk fel. Nem annyira a nyugati orvoslás, mint inkább például az 
ájurvéda szerint nyáron este 11 óra körül, télen 10 óra körül érdemes lefeküdni, 
ugyanis ez az az idôszak, amikor az ember átesik egy természetes holtponton, 
és az éjfél elôtt megkezdett alvás azt eredményezheti, hogy reggel spontán 
ébredünk az élet édes ízével az ajkunkon – mondja mosolyogva a pszichiáter. 

Ágyat csak alvásra és szexre! 
– Elfogadott nézet, miszerint ahhoz, hogy a pihentetô, jó minôségû alvást 
napi rutinná tegyünk, az is kell, hogy az ágyat valóban csak e két dologra 

használjuk  – mondja dr. Fadgyas Ildikó. Az ágy nem iroda, nem étkezôhely, 
nem moziszoba. De azt is tudni kell, hogy az elalváshoz idô kell: 15-20 perc 
szükséges ahhoz, hogy álomba merüljünk, tehát ne legyünk türelmetlenek, 
gondoljunk kellemes dolgokra. Nyáron általában  6-7 óra, télen valamivel több 
alvás szükséges. Ebben is vannak egyéni különbségek, van olyan, aki kevesebb 
alvással is jól van. Egyébként elalvás elôtt szellôztetni kell, és nem szabad olyan 
filmet nézni, amely felizgat vagy nyomaszt. Fontos, hogy a hômérséklet 20 fok 
alatt legyen, a számítógép ne maradjon bekapcsolva, ne égjen a villany. A mély, 
nyugodt alvás gyógyítja a testet, a lelket – mondja a pszichiáter.

Vincze Kinga n 

Egy kiadós alvás után olyan dolgok is könnyen 
eszünkbe jutnak, amelyeket egy fárasztó nap 
végére teljesen kitöröltnek gondolunk – állítják 
chicagói kutatók a BBC News közlése szerint. 

Em
lékezz!

Nem kell orvosnak lennünk ahhoz, hogy tudjuk: egy jó alvás aranyat ér, és energiával tölt fel. 
Mostanság azonban egyre többen szenvednek alvászavartól. Gyakran hallunk olyanokról, akik 
az éjszaka közepén felriadnak, nem tudnak visszaaludni, összetörve, meggyötörten ébrednek, 
vagy éppen az alvás megkezdése okoz gondot: hosszú órákon keresztül forgolódnak, egyre 
kétségbeesettebben próbálnak meg elaludni, ez talán csak hajnalra sikerül - akkor azonban 
hamarosan csörög az óra.  
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Interjú

Örökmozgó
tanárnő

Kétségkívül több lábon állsz. Melyik irányt érzed a hozzád legközelebb állónak?
Úgy érzem, most jutottam el arra a pontra, hogy azzal foglalkozom, amit szeretnék. 
Nemrég végeztem sportedzôként, mellette fitness-wellness asszisztensi végzettségem 
is van, legújabb tervem, hogy megszerzem a személyi edzô képesítést. Azért kóstoltam 
bele a fitneszbe, mert felnôtt fejjel egyre inkább érzem, hogy elengedhetetlen egyaránt 
figyelni a test és a lélek állapotára.

Akik egy-egy ilyen fotózást kívülrôl látnak, rendszerint azt gondolják, hogy a 
modellek dolga könnyû. 
Tapasztaltam már, hogy modellszakma megköveteli a jó állóképességet, fotózás közben 
a topon kell lenni, tehát fontos az, hogy az ember karbantartsa a testét. Mindenevô 
vagyok, de újabban egyre inkább odafigyelek arra, hogy egészségesen étkezzek, s az 
egészségesebb táplálkozásnak is köszönhetôen jobb a közérzetem, reggeltôl estig bírom 
a gyûrôdést. 

Hol láthattunk esetleg, milyen jellegû modellmunkákat vállalsz?
Rendszerint sminkmodellként dolgozom, vagy statisztaként, például a Barátok köztben. 

Térjünk vissza a sportra! 
A közeljövô tervei között szerepel, hogy edzôként próbáljak meg elhelyezkedni, mert 
más embereknek is szeretnék segíteni abban, hogy egészségesebben tudjanak élni, 
testhez állónak tartom például a gyerekek egészséges életmódra nevelését, amely még 
ilyenkor elkezdve sokkal hatásosabb és célravezetôbb lehet. Hetente három alkalommal 
részt veszek karateedzô párom tréningjein, ahol besegítek az akaratedzésbe. Az aerobic 
áll hozzám talán a legközelebb, ezt szeretném oktatni, de járok úszni és konditerembe is. 

Ha jól sejtem, Csenger nem volt ideális környezet ahhoz, hogy megvalósítsd az 
elképzeléseidet, már csak a térség helyzetébôl adódóan sem.
Soha nem felejtem el, hogy honnan származom, de sajnos igaz az, hogy a gyerekkori 
álmaimat nem tudtam volna megvalósítani, ha maradok. Itt viszont úgy érzem és tapasz-
talom, hogy elérem mindazt, amit szeretnék. 

Földvári István n 

A 26 éves, szeptember óta földrajz–biológia szakos (de 
épp csak az elôbbit tanító) tanárként, emellett modellként 
is dolgozó, számtalan sportot rendszeresen ûzô Varga 
Bernadett másfél éve költözött Tökölre a 6000 fôt szám-
láló Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Csengerrôl. Afféle 
örökmozgóként lehet ôt elképzelni a mindennapokban. 

Voltak idôk, amikor még beszélni sem lehetett 
a fogamzásgátlásról, a születésszabályozás 
elvetemült fogalomnak számított – ha egyáltalán 
volt ilyen kifejezés. A mai demokráciák többsé-
gében már természetes, hogy a családtervezés 
azt jelenti, hogy annyi gyermeket vállal egy pár, 
ahányat szeretettel tud fogadni, és ahánynak 
lehetôségei szerint szép gyermekkort tud bizto-
sítani, és fel tudja ôket nevelni. Idôszámításunk 
elôtt még kaucsukot vagy aludtejet tettek a nôk a 
hüvelyükbe, vagy rémséges dolgokat ettek, hogy 
megakadályozzák a nem kívánt terhességet, ám 
a „siker” sosem volt garantált. Ma már egyetlen 
tabletta és egy korty víz – ennyivel oldható meg 
a fogamzásgátlás. A méhen belül elhelyezett 
eszközöknek pedig egyesek szerint a reneszán-
szát éljük.

Varga Bernadett

Szponzoraink:

 • Miss Nyíregyháza 2012 (Döntô)
• 2012 Régiók Szépe Választás 

Országos Arcszépségverseny I. hely
• Okostanács Honlap Szépe I. hely
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Fogamzásgátlás felsőfokon 
Van új a nap alatt ? 

         z utóbbi idôk híradásaiban hallottunk arról, hogy egy új, úgynevezett 
„esemény utáni” tabletta színesíti a palettát. Noha korábban is volt ilyen, ez 
a mostani fejlesztés állítólag szinte tökéletes. Valóban így van? Dr. Hartman 
Gábor szülész-nôgyógyász szakorvos szerint egyre jobb minôségû és egyre 
kevesebb káros hatással rendelkezô gyógyszert fejlesztenek ki, de az esemény 
utáninak nevezett tabletták mindegyike drasztikus hatást fejt ki, hiszen éppen 
az a lényege, hogy egy bekövetkezett állapotot „fordítson vissza”, éppen 
ezért ezt a módszert nem lehet rendszeresen alkalmazni, ez valóban csak 
végszükség esetére van. 

– A méhben elhelyezhetô eszközöket csak azoknál a nôknél alkalmazom, 
akik már szültek – mondja Hartman doktor. Bármennyire is csúcstechnoló-
giáról beszélünk, a tiniknél nem alkalmazható, legalábbis erôsen ellenjavallt. 
A mai fiatalok valóban nagyon korán kezdik a szexuális életet, rendkívül 
fontosnak tartom a felvilágosítást, amely nemcsak a nem kívánt terhesség 
megelôzésének módszereit jelenti. Egyébként pedig úgy gondolom, hogy 
orvosi felügyelet mellett inkább kezdjenek viszonylag korán tablettát szedni a 
lányok, mert a fiatalkori terhességmegszakítás nemcsak fizikai megerôltetést, 
de súlyos lelki traumát is okozhat, amely akár az egész életre kihathat. Egyéb-
ként pedig valóban minden jobb az abortusznál. A lányok nem bízhatják ma-
gukat a fiúkra, saját maguknak kell gondoskodniuk a védelemrôl. Új partner 
esetén pedig tanácsos a tabletta mellett is az óvszer használata. De nemcsak a  
fiatal lányok, hanem a változókorban lévô asszonyok is súlyos krízist élhetnek 
meg, ha nem körültekintôek. A menstruáció elmaradozása nem jelenti azt, 
hogy nem fogamzóképes a nô. Sajnos többször elôfordult már a praxisom-
ban, hogy valaki azt hitte, azért nem jön meg a menzesze, mert korábban 
elmaradozott, és most végképp elmúlt. Valójában azonban csak néhány 
hónap elteltével vette észre, hogy állapotos.

Vincze Kinga n 
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A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg-
tájékoztatót vagy kérdezze meg kezelôorvosát, gyógyszerészét!

Ismerje meg Ön is a gyógyszertári készítményeket!

Alkalmazás:  A hajat samponnal és vízzel kell lemosni, majd 2-3 babszemnyi készítménnyel és meleg 
vízzel a hajon dús habot kell képezni. Kb. 5 perc várakozás és vizes öblítés után a kezelést meg kell 
ismételni. Végül a hajat vízzel gondosan le kell öblíteni. A kezelést két héten át hetenként kétszer, ezt 
követôen hetenként vagy 10 naponként szükséges végezni.
Jellemzés: Halványsárga vagy zöldessárga színû, jellemzô szagú, egynemû szuszpenziós kenôcs.
Terápiás javallat: A hajas fejbôrt seborrhoeája (a faggyúmirigyek fokozott mûködésén alapuló 
kórfolyamatok) esetén alkalmazható.
Hatásmechanizmus: A bôr felsô rétegében levô kreatinnal reakcióba lépve fejti ki hám-
lasztó hatását.
Ellenjavallat: A készítmény hatóanyagával vagy bármely segédanyagával szembeni 
túlérzékenység.
Mellékhatás: Bôrizgatás elôfordulhat. A nyálkahártyákon irritáló hatású.  
A lehetséges intoxikáció miatt egyszerre nagy bôrfelületet nem szabad kezelni, mert 
mérgezést, máj- és vesekárosodást okozhat.
Egyéb: Alkalmazása során fokozottan ügyelni kell arra, hogy a sampon szembe, 
nyálkahártyára ne kerüljön. Terhesség és szoptatás alatt történô alkalmazására 
vonatkozó adatok nem állnak rendelkezésre, ezért csak a terápiás elôny/kockázat 
gondos mérlegelése után javasolt alkalmazni.
Tárolás: Legfeljebb 25 °C-on tárolható
Ára: vény nélkül 510 Ft, vényre 260 Ft

Alkalmazás: A kezelendô felületet a készítménnyel átitatott vattával naponta kéétszer át kell törölni. 
Felületes gombás bôrbetegségekre, fôleg testhajlatokon.
Jellemzés: Tiszta, csaknem színtelen, fenolszagú oldat.
Terápiás javallat: Felületes gombás bôrbetegségek kezelésére alkalmas készítmény.
Hatásmechanizmus: A bórsav: enyhe fertôtlenítô, enyhe gombaellenes, a fenol: fertôtlenítô szer, a 
rezorcin: dezinficiens (baktericid, fungicid) hámlasztó hatású. A gombák leginkább a legnedvesebb és 
legmelegebb helyeken szaporodnak, fôleg azokon a testtájakon, ahol bôrfelületek érintkeznek egymással, 
ilyen a lábujjak köze, a lágyék vagy a hónalj. A gombasejtek behatolnak a bôrbe, és károsítják annak felsô 
rétegeit, a gombák megtelepedésének jele lehet a bôr erôs hámlása, gyulladás vagy viszketés.
Ellenjavallat: A készítmény hatóanyagaival vagy bármely segédanyagával szembeni túlérzékenység. Nem 
alkalmazható nyílt nedvezô sebre, valamint hámfelmaródás esetén. Nagy bôrfelületen tartósan 
nem alkalmazható, mert az ép bôrfelületrôl is felszívódik. Túladagolás: A bôrrôl, nyálkahár-
tyáról, hámfoszlott területrôl felszívódva szisztémás toxikus reakciót idézhet elô. 
Mellékhatás: A fenol jól felszívódik a bôrrôl és nyálkahártyáról, így nagy felületen 
alkalmazva központi idegrendszeri izgalmat, majd bénulást, a periférián érzéstelenséget, 
tartósan alkalmazva érzôideg pusztulást okozhat. Az alkalmazás helyén ekcéma 
alakulhat ki. A rezorcin az ép bôrrôl, nyálkahártáyról vagy sebfelületrôl felszívódik, ezért 
hosszantartó kezelés esetén és gyermekeknél toxikus reakciókat okozhat, szisztémás 
mellékhatásai hasonlóak a fenolhoz, de gyakrabban okoz központi idegrendszeri 
görcsöket. A szôke hajat elszínezheti, sötétebb bôrûeken színelváltozást okozhat.
Egyéb: A szer elôírás szerinti alkalmazása során fellépô gyógyszerkölcsönhatás jelenleg 
nem ismert.
Tárolás: Legfeljebb 25 °C-on, a fénytôl való védelem érdekében az eredeti csomago-
lásban tárolandó.
Ára: vény nélkül 500 Ft, vényre 300 Ft

Alkalmazás: Csecsemôk szájpenésze esetén ecse-
telésre vagy gumiszopóka megnedvesítésére, etetés, 
szoptatás után, de legalább naponta 3-szor kell 
használni. Perigenitális bôr-soor esetén a bôrfelületet 
naponta 3-4 alkalommal kell ecsetelni. A készítmény 
hosszabb idôn át nem alkalmazható. Amennyiben 
a tünetek nem javulnának, vagy rosszabbodnak, 
orvoshoz kell fordulni.
Jellemzés: Színtelen, szagtalan, édeskés, majd 
karcos ízû viszkózus folyadék.
Terápiás javallat: A csecsemôk szájpenészének ke-
zelésére specifikum. Enyhe hatású fertôtlenítô, amely 
bôrre és nyálkahártyára egyaránt alkalmazható.
Hatásmechanizmus: A nátrium-tetraborát enyhén 
antiszeptikus, antimikotikus (gombák növekedését 
gátló) hatású, a piridoxint megköti, és ezzel meggá-
tolja a penészgombák fejlôdését.
Ellenjavallat: A készítmény hatóanyagával vagy 
bármely segédanyagával szembeni túlérzékenység. 
Nagy kiterjedésû bôrfelületre, nyílt, nedvezô sebre 
nem alkalmazható.
Mellékhatás: A bôrön és a nyálkahártyán irritáló 
hatást válthat ki. A nyálkahártyáról, 
hámfosztott területrôl felszívódva szisz-
témás toxikus reakciót idézhet elô.
Egyéb: Szoptatott csecsemônél az 
anya emlôbimbóját és a gumiszopó-
kát fokozott gondossággal kell tisztán 
tartani!
Tárolás: Legfeljebb 25 °C-on 
tárolandó
Ára: vény nélkül 260 Ft, 
vényre 170 Ft

DETErGENS SULFUrATUM 100 gr 
Korpás és seborrhoeás hajas fejbőr kezelésére

SOLUTION CASTELLANI SINE FUCHISINO 50 g
Gombás fertőzésre, felületes bőrbetegségek kezelésére alkalmas készítmény, oldat

GLyCErINUM BOrAXATUM 20 g
Szájnyálkahártya-ecsetelő

A Gyógyhír Magazin áprilisi számában 
kezdtük el bemutatni azokat a készít-
ményeket, melyeket az egyes patikák 
gyógyszerészei állítanak elô hivatalos 
receptúrák alapján. Most folytatjuk 
sorozatunkat, melynek célja a betegek 
tájékozottságának növelése e receptre, 
de recept nélkül is bármelyik gyógyszer-

tárban kérhetô szerekkel kapcsolatban.
A feltüntetett árak tájékoztató jellegûek, patikán-

ként némileg változhatnak. Kérjük, hogy e „magisztrális” 
készítmények alkalmazása elôtt egyeztessenek orvosuk-
kal, gyógyszerészükkel. Kérdéseiket várom a gyogyhir@
gyogyhir.hu e-mail címre.

Pálfi Andrea, szakgyógyszerész
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Rehabilitáció és megelőzés
Humorral és talpraesettséggel, ugyanakkor színvonallal és a vendégek iránti maximális 
odafigyeléssel találkozik, aki ellátogat – akár célzottan, akár a nyaralás ideje alatt kitörô 
rossz idô miatt – a nyugat-balatoni térség két jelentôs fürdôvárosába, Hévízre és Zalaka-
rosra.  

A térség régóta nem arról nevezetes, hogy „csupán” a mozgásszervi megbetegedés-
sel érkezôk Mekkája lenne – bár e tekintetben az igénybe vehetô szolgáltatások száma 
(speciális fürdôk, szakavatott masszázsok és egyéb kezelések) egyáltalán nem csökkent. 
Az elmúlt években azonban áthelyezôdött a hangsúly: már a megelôzés és a wellness 
iránt érdeklôdôk is megtalálják mindazt, amit keresnek a sóbarlang-terápiától kezdve a 
nordic walking túraútvonalakon át az egészséges, ugyanakkor fantáziadús ételek kósto-
lásának lehetôségéig. 

Meleg vizű patak és ingyen mozi
Az aktív pihenésre vágyók például biciklit bérelhetnek, és végigkövethetik a környék va-
lamelyik kerékpáros útvonalát, de más megoldást választunk, mert két ennél is csábítóbb 
aktív pihenési lehetôségre találunk!

– A Hévíz patak tulajdonképpen a forrástó „lefolyója”, a legkönnyebb, teljesen ve-
szélytelen túraútvonalak közé tartozik – nyugtatja meg a kenukkal Magyarország egyetlen 
hajózható meleg vízû patakjára merészkedô csapat tagjait Kele Attila, a Vidra Csoport 
vezetôje. – Különlegességét az adja, hogy ide télen érdemes jönni, mert akkor sem fagy 
be a vize, esetleg a hajózható szakasz végénél tapasztalható egy kis hártyásodás. 

Németül jobban hangzik ugyan, de azt szoktam mondani távozó vendégeinknek, hogy ha meg voltak elé-
gedve az általunk nyújtott szolgáltatással, akkor ajánljanak minket barátaiknak. Ha nem, akkor az ellensége-
iknek – ezzel a több szempontból is szimbolikus mondattal búcsúzik tôlünk Nagy Rita, a Danubius két hévízi 
szállodájának – a Health Spa Resort Hévíznek és az Aquának – igazgatónôje, amikor távozunk az elôbbi, 
négycsillagos hotelbôl. 

Utazás
Úgyis kimarad valami
Egy nyugat-balatoni túra élményei

Aki nem ennyire aktív pihenésre vágyna, annak a za-
lakarosiak kínálnak egy egészen egyedülálló lehetôséget: a 
város a helyi vállalkozók ötlete nyomán úgy döntött, hogy 
a fürdôvendégek és azok számára, alig legalább 3000 Ft 
értékben fogyasztanak valamelyik zalakarosi étteremben, 
ingyenessé teszi a helyi kertmozit – meséli az ugyancsak ku-
riózumnak számító segway túrákat szervezô cég vezetôje, 
Tóth Zoltán. 

Ezeket a mondatokat szállásunkra, a négycsillagos 
Mirage Hotelbe – ahol kiválóan alkalmazzák azt az alapté-
telt, hogy az a jó szálloda, ahol az ember minden igényét 
kielégítik, mégsem vesszük észre a személyzetet – visszatér-
ve gyorsan lejegyzem. Tulajdonképpen szimbolizálja azt a 
szokatlanul vendégközpontú gondolkodást, ami a helyi ven-
déglátást jellemzi. Visszaemlékezve Nagy Rita igazgatónô 
szavaira: jómagam Hévíz és Zalakaros szállodáit, fürdôit, 
éttermeit és szabadidôs szolgáltatásait a barátaimnak és va-
lamennyi olvasónknak ajánlom. 

Földvári István n 
A Gyógyhír Magazin digitális számában kétoldalas 
összeállítást olvashatnak és videót láthatnak a nyu-
gat-balatoni túráról.

Két számítógépbôl, két akkumulátorból és két kerékbôl 
áll, a kormányát nem tekerik, hanem döntik – mi az?  
A segway nevû környezetbarát közlekedési eszköz rit-
ka látvány idehaza. Az egyensúlyérzék kihasználására 
alapozott, de azt nem túlságosan igénybe vevô, ké-
nyelmesen irányítható eszközzel Zalakaros utcáin és a 
környezô dombokon suhannak – a leginkább nyugdíjas 
korú fürdôvendégek. 
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    vizeletvesztésrôl még az orvosuknak, gyógyszerészüknek sem 
szívesen beszélnek az érintettek, pedig ez lenne az elsô lépés a meg-
oldáshoz. Érdemes kivizsgálni, hogy mi állhat a tünet hátterében, mert 
gyakran kezelhetô, más esetben jól karbantartható ez a panasz. 

Tipikus tünetek
A panasz hátterében az áll, hogy a test záróizmai nem mûködnek 
megfelelôen, ezért a hólyagja cserbenhagyja az embert. A vizeletvesz-
tés mértéke a jelentéktelentôl a súlyos helyzetig változhat, mégis min-
den esetben foglalkozni kell a problémával, hiszen az árulkodó szag 
kellemetlen, és a nedves, meleg közegben nagyobb a bôrproblémák 
kialakulásának veszélye.

Kiket érinthet?
A vizelettartási nehézséggel élôk többsége nô. Két tipikus élethelyzet-
ben jelentkezik ez a probléma: a várandósság idején – rendszerint át-
meneti panaszként – és 45 év felett, valószínûleg  a változókorral járó 
hormonális átalakulások következményeként. A 45–55 éves korosztályt 
érintô vizelettartási zavarral meg kell tanulni együtt élni, és számíta-
ni kell arra is, hogy idôvel súlyosbodhat a helyzet. Bár ez az állapot 
testileg és lelkileg megviselheti az embert, a körültekintôen megválasz-
tott, szakorvos által felírt speciális betét vagy pelenka használatával az 
érintett jó minôségû, aktív életet élhet. 

Több mint egy betét 
Az ideális segédeszköz biztonságos és észrevétlen, ami jogos elvárás, 
hiszen még az 55 éves korosztályba tartozó nôk is aktívan dolgoznak, 

háztartást vezetô háziasszonyok, akik szabad idejükben szívesen mo-
zognak. Senki sem szeretné, ha diszkrét problémája leleplezôdne, mert 
a betét már nem elég a napi többszöri vizeletvesztés befogadására. 

Mi következhet ezután? Ha már nincs nagyobb betét, akkor 
pelenkát kell viselni? Szerencsére van egy jobb, elfogadható megoldás, 
ami megfelelô átmenetet jelent a nagy betétek és a pelenkák között, 
ráadásul úgy néz ki, mint egy fehérnemû: ez a bugyi típusú pelenka-
nadrág. Kényelmes viseletet biztosít, mivel anyaga szövetszerû, finom, 
lágy tapintású. Felsô része gumírozott, így tökéletesen illeszkedik a 
testhez, nem fordulhat elô, hogy elmozdul, és folt esik a ruhán. Olyan, 
mint egy valódi fehérnemû, rugalmasan követi a test formáját, diszkré-
ten illeszkedik, és nincs a fóliázott termékekre jellemzô susogó hangja 
mozgás közben, egy szóval: észrevétlen. Használatával megôrizhetô a 
vizelettartási zavarral küzdô ember aktivitása, életminôsége javítható, 
hiszen a kényelmes pelenkanadrág amellett, hogy biztonságos, tényleg 
olyan, mint egy fehérnemû, alkalmas arra, hogy egy mozdulattal köny-
nyen és gyorsan letolja a toaletten. Ez fontos, ugyanis a vizeletvesztés 
karbantartásának része, hogy az érintettek az egészséges emberekhez 
hasonlóan rendszeresen megpróbáljanak toalettre menni, megôrizve 
vizelési rutinjukat. 

Az igényeinek megfelelô pelenkanadrág kiválasztásával kapcsolat-
ban kérje gyógyszerésze tanácsát!

Diszkrét és biztonságos
Ha már nem elég a betét

Az akaratlan, kisebb-nagyobb mennyiségû 
vizeletvesztés, az inkontinencia gyakoribb 
probléma, mint gondolnánk. Elsôsorban a 
nôket érinti, hiszen már kismamaként je-
lentkezhet a vizelettartás zavara. Késôbbi 
életkorban a menopauzával járó hormonális, 
illetve anatómiai változások egyaránt hozzá-
járulhatnak a panasz kialakulásához és napi 
rendszerességû elôfordulásához.
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