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Lapunkat rendszeresen szemlézi 
Magyarország legnagyobb 
médiafigyelôje, az Observer

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

Rendhagyó szerkesztôi beköszöntôt olvasnak: az elôrejelzések szerint a nyáron július 10. 
és 20. között lesznek a legmagasabbak a hômérsékleti adatok, akár 40 fokos hôség is 
elôfordulhat, s hasonló lesz a helyzet augusztus 13. és 23. között. Épp ezért az alábbiak-
ban az Országos Környezetegészségügyi Intézet közleményét tesszük közzé, mint olyan 
üzenetet, amelynél aligha lehetne komolyabbat közölni egészségünk védelmében ezekben 
a hetekben. 
A globális felmelegedés, a klímaváltozás következtében a hôséghullámok számának nö-
vekedésével kell számolni. Tavaly 26 ilyen napot regisztráltak hazánkban, ami a második 
legmagasabb érték az elmúlt tíz évben. Emellett az elmúlt tíz év harmadik legmagasabb 
átlag- és maximum hômérsékletû nyara szintén a 2012-es volt. A fôvárosban 2001 és 2005 
között évente 1-2 hôhullám fordult elô, az utóbbi 5 évben viszont ez a szám 3-5 közé emel-
kedett. Az ilyen idôszakok különösen megviselik a szervezetet. Az országos tisztifôorvos 
által kiadott négy riasztás alatt összesen 1666-tal több haláleset történt, meghaladva a 
2007-es értéket (1100 fô).

A napi átlaghômérséklet 5 °C-os emelkedése:
• 10%-kal növeli az összes halálok miatti halálozás kockázatát
• 12%-kal a szív- és érrendszeri betegségek miatti halálozás kockázatát
• 15%-kal a szívpanaszok és „általános rosszullét” miatti sürgôsségi mentôhívások számát.
Ahogyan emelkedik a hômérséklet, úgy nô szervezetünk terhelése. A szervezet 
hôszabályozó képességét az életkor, a testsúly, a fizikai erônlét, az egészségi állapot, a 
táplálkozás és gyógyszerszedés is befolyásolja. 

Ezért fontos, hogy alkalmazkodjunk a meleg, forró napokhoz.
• Zuhanyozzunk langyos vagy hideg vízzel, naponta akár többször is;
• érdemes ventillátort használni, 1-2 órát légkondicionált helyiségben tölteni;
• a déli órákat lehetôség szerint töltsük zárt helyen, sötétített helyiségben;
•  fogyasszunk vizet, teát, szénsavmentes üdítôt, jót tesz a paradicsomlé, az aludttej, a 

kefír, a joghurt és a levesek; 
• NE fogyasszunk kávét, alkoholos italt, cukros, illetve szénsavas üdítôt; 
• a szabadban érdemes széles karimájú kalapot, napszemüveget viselni; 
• hordjunk világos színû, bô szabású, pamut öltözetet;
• használjunk bôrtípusunknak megfelelô fényvédô krémet;
•  a csecsemôket, kisgyermekeket árnyékban levegôztessük, ne sétáltassunk a hôségben 

kisbabát;
• sose hagyjunk gyermeket, állatokat (kutyát) zárt, szellôzés nélküli parkoló autóban.

A forró nyári napok
különösen megterhelik a szervezetet

Szerkesztői levél

Földvári István
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Csak tiszta forrásból!
3 dl kóla 11 kockacukornak megfelelô cukrot tartalmaz

Fejfájás, lanyhuló figyelem, szédülés, bizonytalanságérzet figyelmeztet arra, hogy 
innunk kell. Amikor már nagyon szomjasak vagyunk, az nem jó, ezt ne várjuk 
meg – javasolja az étkezési tanácsadó. A napi folyadékbevitel egy felnôttnek 
minimum 1,5-2 liter, és ez elsôsorban víz kell, hogy legyen. Ebbe ne számoljuk 
bele a levest vagy az ebéd utáni korsó sörünket. A levest másért szeretjük, nem 
a folyadékpótlásért, az alkohol vagy például a kávé fogyasztása mellett pedig 
elengedhetetlen a vízivás. A kávé vízhajtó hatású, az alkohol szintén, és nagy 
energiatartalma miatt még megterheli a májat, a szívet is. A szénsavas üdítôk túl 
cukrosak, a light változatok pedig mesterséges, káros anyagokat és akár szénhid-
rátot is tartalmazhatnak. Az ásványvizek eredeti tulajdonságai és összetétele a pa-

lackozás során nem változik, a szén-dioxidon kívül semmi mást nem lehet hozzá-
adni. A legjobban akkor járunk, ha ásványvizet vagy iható csapvizet fogyasztunk. 
Ha valakinek szaporábban ver valamiért a szíve, felmegy a vérnyomása, akkor is 
azonnal vizet kell inni! Hozzá kell magunkat szoktatni ahhoz, hogy a vízivás a napi 
rutin periodikusan visszatérô részévé váljon, akkor is, ha nem vagyunk szomjasak. 
Rendkívül fontos erre rászoktatni a gyerekeket! Az idôsebb embereknél csökken 
a szomjúságérzet, csökken a szervezet víztartalma, elengedhetetlenül fontos a 
pótlás! Mindig legyen szem elôtt az asztalon egy üveg, egy pohár víz, mert a 
vízivás csak szokás kérdése – teszi hozzá a dietetikus. 

Vincze Kinga n 

hirdetés
hirdetés

Ha csak ezeket az adatokat 
olvassuk, nem kérdés, hogy a 
víz miért szükséges – mond-
ja Miháldy Kinga dietetikus. 
Nemcsak izzadással, de min-
den légvételnél is veszítünk 
folyadékot, és bizony párolog 
is belôlünk. A szomjazás elsô 
jele nem a szomjúság! 

• szív – a szívizom mûködéséhez
• agy – a jobb koncentráláshoz
•  vér – az oxigén és tápanyag szállításához és a felszívódá-

sához
• izmok – a könnyebb mozgáshoz 
• vese – a vízháztartás egyensúlyához, méregtelenítéshez
• bôr –  ahhoz, hogy sima és rugalmas maradjon
• csontok – rugalmasságához
• haj – hogy szép, erôs, csillogó maradjon 

Miért kell a szervezetünknek? 

F
ontos a víz!

Nanotechnológiával
a gyulladással szemben 

Arra, hogy a szenzációs gyógymód a patikákban 
elérhetô legyen, még várni kell egy, de akár két évet 
is, azonban ennek bevezetését követôen a nôk mil-
liói lélegezhetnek fel. Bártfai György egyetemi tanár 
szerint a hüvelygyulladás, a hüvelyfolyás a leggyako-
ribb olyan megbetegedés, amely a nôket kínozza, 
és nem feltétlenül fertôzés eredményeképpen 
alakul ki. A hüvelyben lévô kémhatás megváltozását 
sok minden okozhatja, mint például az életmód, 
az allergia, a nem megfelelô táplálkozás. Ilyenkor 
megbomlik a laktobacilusok – melyek a hüvely 
védelmét szolgáló tejsavat termelik – , a hüvelyflóra 
egyensúlya, ez eredményezi a tüneteket. Bártfai 
professzor szerint az új eljárás lényege az, hogy an-
tibiotikum alkalmazása nélkül és kevesebb mellék-
hatásra számítva, a nanotechnológia segítségével, 
a gyógyszerek kisebb mennyiségben és hosszabb 
hatást tudnak elérni, akár 30 vagy 60 perc alatt. 
Ha a hüvelyflóra értéke nem kívánt irányba tolódik 
el, aktiválódik a gyógyszer, amely hálóra vagy 

rácsszerkezetre hasonlít, és amely magába zárja és 
elpusztítja a gombát. A kutatók azt is vizsgálják, 
hogy a krónikus hüvelygyulladás hátterében esetleg 
genetikai tényezôk is állhatnak. Egyre inkább 
biztosnak látszik, hogy hüvelygomba kialakulásában 
szerepet játszik a genetikai hajlam is.

Dékány Imre akadémikus, az MTA-SZTE 
Szupramolekuláris és Nanoszerkezetû Anyagok 
Kutatócsoport vezetôje azzal egészíti ki a fentieket, 
hogy a nanotechnológiás eljárással 5-10 nano-
méteres részecskéket ágyaznának be olyan gélbe, 
amellyel például egy tampont be lehet vonni, és így 
lehet bejuttatni a gyógyszert a hüvelybe. A nano-
technológiáról szólva megemlítette: közérthetôen 
úgy lehet szemléltetni ennek jelentôségét, hogy a 
„nano” az a méret, amely azonos vagy kisebb, mint 
a bajt okozó baktérium, így képes „azonos rangú 
félként” elbánni vele. A „nano-harcos” – ahogy 

egyes helyeken már emlegetik – befurakodik az 
ellenséges, betegséget okozó sejtbe, és belülrôl 
pusztítja el azt. 

A Szegedi Tudományegyetem és az Újvidéki Egyetem forradalmian új módszer bevezetésén 
dolgozik a hüvelygomba kezelésére, illetve megelôzésére.  

(Az említett kutatás neve és a pályázat száma: Recurrens vulvovaginitisben szenvedô 
nôbetegek vizsgálata HUSRBN/1002/214/078 DEVTEGEN)
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A nôgyógyászati daganatos megbetegedések Magyarországon évente 
több ezer nôt érintenek. A petefészek-daganatnak sajnos még nem lé-
tezik speciális szûréses vizsgálati módja, s ezért is gyakori a kései felis-
merése, melynek esélyét azonban a rendszeres nôgyógyászati vizsgálat 
csökkentheti. 

Tömböly Eleonóránál 2011 augusztusában diagnosztizálták a rette-
gett kórt. „Sajnos ez a betegség úgy jött, mint derült égbôl a villám-
csapás. Nem volt semmi tünetem, nem volt fájdalmam, tehát nem volt 
elôjele. Egy rutinvizsgálatra mentem el a nôgyógyászatra. Ott tovább 
küldtek a sebészetre, mert azt gondolták, hogy vastagbéldaganatom 
van. Akkor nagyon megijedtem. Aztán a sok-sok kivizsgálás után kide-
rült, hogy a petefészkemben van a daganat.” 

A férfiököl nagyságú daganatot kimûtötték, de sajnos Eleonóra 
ismét rossz híreket kapott: áttétek képzôdtek a méhben, a másik pe-
tefészekben, valamint a hasüregben. További problémát okozott, hogy 
nagyon vérszegénnyé vált és legyengült. A mûtét után nyolc nappal 
gyógygombakivonatokat kezdett szedni, és egyre erôsödött. Három hét 
múlva az újabb vizsgálatok kimutatták, hogy vérképe nagymértékben 
javult. Ez pedig azt jelentette, hogy alkalmassá vált a kemoterápiás ke-
zelésre! 

Elôször allergiás reakciókat váltott ki nála a kemoterápia, de kapott 
kalciumot, és továbbra is szedte a gyógygombákat, így folytatódhatott a 
kezelés. „Szerencsére nálam nem volt mellékhatása a kemoterápiának. 
Bár a hajam kihullott, de ezt elôre megmondták az orvosok, hiszen na-

gyon erôs kemoterápiát kaptam. Ezt leszámítva, az erôs kezelés ellenére 
jól viseltem a terápiát.”

Eleonóra tehát alávetette magát az orvosi kezelésnek, s emellett 
nemcsak gyógygombakivonatokat szedett, hanem életmódot is váltott. 
Változtatott étkezésén (sok zöldséget és gyümölcsöt fogyaszt, teljes 
kiôrlésû pékárut eszik), és a rendszeres mozgást is beiktatta napjaiba. „A 
második kemoterápia után – amit szintén jól viseltem a gyógygombák 
segítségével –, éreztem, hogy jól vagyok. Éreztem, hogy napról napra 
egyre energikusabb vagyok. Elkezdtem úgy napi fél órát gyalogolni reg-
gel-este, mert a mozgás nagyon fontos.” 

Mivel sokkal jobban érezte magát, két hónap múlva ultrahan-
gos vizsgálatra ment, amely megdöbbentô képet mutatott. Az áttétek 
eltûntek! S bár Eleonóra méhét és a másik petefészkét eltávolították, 
hogy elejét vegyék az újabb áttétek kialakulásának, ma már nagyon jól 
van. Sokkal több az energiája, dolgozik és egészségesnek vallja magát.  

A természetben található leghatékonyabb immunerôsítô, gomba 
eredetû poliszacharidok képesek a természetes ölôsejtek aktiválására és 
az áttétképzôdések gátlására. Az apigeninkivonat áttétellenes hatását 
számos kísérletben igazolták. 

Eleonóra küzdelme a petefészek-daganattal 

Szerzô: Varga Gábor 
hatóanyag-kutató

A szerzô az elsô magyar külföldön elismert 
neurotropikus agyterápia kifejlesztôje.

Szakmai cikkei megtalálhatóak az interneten.
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számban fordult elô vagy a gyomortraktus, vagy 
az emlôk daganatos megbetegedése. Amikor 
kérésemre az egyik fiatal orvos kolléga utánané-
zett az elôzô öt év adatainak, az derült ki, hogy 
a mintegy 110 vizsgált beteg egyharmadára 
volt érvényes a fenti összefüggés – mondja a 
professzor. 

– Nyitva maradt persze a kérdés, hogy 
mindez csak véletlen, helyi sajátosság, vagy pe-
dig általános jelenséggel van dolgunk. Ezért az 
egyik PhD-s fiatal orvosunk országos adatbázi-
sokban is vizsgálta az összefüggést, ô az esetek 
20-25 százalékában talált kapcsolatot a kétfajta 
betegség között. A teljes történethez hozzátar-
tozik, hogy mindezt nem kutatásnak, inkább 
egyfajta klinikai tapasztalatnak nevezném. Az 
eredmények publikálásánál egyébként gondot 
okozott, hogy megfigyelésünket nem tudtuk 
genetikai szempontból alátámasztani – magya-
rázza prof. dr. Bódis József. 

– Mindenesetre ezek után beszéltem a 
nálunk dolgozó sebész kollégákkal, hiszen 
a daganatos betegek hozzájuk kerültek. 
Gyakorlattá vált, hogy bizonyos életkor felett 
azoknál a nôbetegeknél, akiket a gyomortrak-
tus vagy az emlô daganata miatt mûtöttek, 
a petefészket is eltávolították. Egy 28 fôs 
betegcsoportnál 2 fônél is ki lehetett mutatni 
az eltávolított petefészek rákos elváltozását – 
mondja a professzor. 

Itt jegyezzük meg, hogy a petefészekrák 
egyrészt a második leggyakoribb nôgyógyászati 
rákbetegség, másrészt hogy azért különösen 
veszélyes, mert gyakran túl késôn ismerik fel. 
(Az elôfordulásával kapcsolatos statisztikák 
mindenkinek elérhetôk a Nemzeti Rákregiszter 
honlapján: http://www.oncol.hu.) A páciensek 
közül a kezdeti szakaszban nem mindenkinél 

Prof. dr. Bódis József szülész-nôgyógyász, a 
téma elismert szaktekintélye már az 1990-es 
évek második felében felfigyelt a kétféle 
daganatos megbetegedés kapcsolatára. 

– A Baranya megyei kórház 
osztályvezetô fôorvosaként dolgoztam, 
amikor feltûnt, hogy a petefészekrákkal hoz-
zánk kerülôk anamnézisében feltûnôen nagy 

jelentkeznek tünetek. A jellegzetes szimptómák 
közé tartoznak a haspuffadás, a medencei 
fájdalom, az étkezési zavar, a gyakori vizelés 
– ezeket viszont könnyû más betegségeknek 
tulajdonítani. 

Tegyük hozzá, ma már ismert, melyek 
a megbetegedésekért felelôs génszakaszok 
(az úgynevezett BRCA-gének), ezért elvi és 
gyakorlati lehetôség is, hogy egy genetikai 
szûrôvizsgálattal kiszúrják ezeket. Ugyanakkor 
a szakértô megjegyzi, nem lenne helyes eljárás, 
ha a szûrést mindenkinek kötelezôvé tennék. 
(Szögezzük le azt is: az OEP nem is finanszírozza 
alanyi jogon az ilyen vizsgálatok költségét.) Más 
a helyzet azonban a rizikócsoporthoz tartozók 
esetében: ebbe tartoznak mindazok, akiknek 
családjában a felmenôk között a gyomor- és a 
béltraktus, a petefészek és az emlôk daganatos 
megbetegedései halmozottan fordultak elô. 

Mindezekkel kapcsolatosan prof. dr. Bódis 
József egy személyes példát is említ: – Egyszer 
egy negyvenes éveiben járó kolléganôm, egy 
pszichiáter asszony keresett fel petefészek-
rákkal. Az anamnézis felvételekor kiderült, a 
betegség a családjában már az édesanyjánál és 
a nagyanyjánál is elôfordult. És mikor megtud-
tam, hogy az illetô hölgynek van egy egypetéjû 
iker lánytestvére, mindkettôjüknek javasoltam 
a genetikai vizsgálatot, melyet az Onkológiai 
Intézetben végzett el a nagyszerû Oláh Edit pro-
fesszor asszony. Mivel az eredménybôl kiderült, 
mindketten rendelkeznek a hibás génnel, így az 
ikertestvér petefészkét is eltávolították.  

A szülész-nôgyógyász professzor azt is meg-
jegyzi, örvendetesnek tartja, hogy nemrég egy 
világszerte ismert híresség kálváriája ráirányította 
a publikum figyelmét erre a problémára. 

Pap Gyula n 

Nem jár egyedül
a baj?

Nemrég a szakmai körökön, az egészségügyi kér-
dések iránt érdeklôdô laikusokon kívül is világszerte 
az érdeklôdés középpontjába került a kérdés, vajon 
joggal félhetnek-e a petefészek-, illetve emlôrákban 
szenvedôk (vagy éppen az adott betegséget sike-
resen leküzdôk), hogy elôbb-utóbb a másik kórral is 
szembe kell nézniük. A kérdésrôl a téma egyik legje-
lesebb hazai szakértôjét kérdeztük meg. 

…a megelôzô mûtétrôl jókora visszhangot keltett – de nem ô volt az elsô 
híresség, akinek meg kellett küzdenie valamilyen rákos megbetegedéssel. 
A harmincas évek gyereksztárja, Shirley Temple 1972-ben szerzett tudo-
mást arról, hogy mellrákban szenved. Ô volt az elsô hollywoodi sztár, aki 
a nyilvánosság elé tárta problémáját azzal a céllal, hogy mások okuljanak 
történetébôl. Olivia Newton-John, a Grease sztárja éppen visszatérésé-
re készült 1992-ben, amikor szembesült a mellrák diganózisával. Cybil 
Shepherdnél (A simlis és a szende) 2002-ben diagnosztizáltak melanómát, 
azóta a napozás veszélyeirôl tart elôadásokat. Anastacia 2003-ban, 
mellmûtéte után hozta létre az Anastacia Fundot, amely a mellrák veszé-
lyeire hívja fel a figyelmet. Robert de Niro, Sheryl Crow, a Szex és New 
York szereplôje, Cynthia Nixon, Christina Applegate, a Vészhelyzetbôl 
ismert Maura Tierney mind átestek a rák valamelyik típusán, többségük 
aktivistaként hívja fel a figyelmet a megelôzés szerepére. A legnagyobb ha-
tású kampány eddig talán 2005-ben indult, amikor is az ausztrál énekesnô, 
Kylie Minogue tért vissza a színpadra kemoterápiás kezelését követôen. 

Angelina Jolie döntése... 
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Újra itt  a NYÁR

Nincs rosszabb, mint nyaralás közben egy ismeretlen helyen 
gyógyszertár után kutatni, mert elfelejtettük betenni a táskába 
a kontaktlencse-ápoló folyadékot. Viszketô érzés kíséri minden 
léptünket, mióta kijöttünk a strand zuhanyzójából? Szúnyogcsí-
pések keserítik meg estéinket? Használják összeállításunkat 
emlékeztetônek, hogy a nyaralás tényleg csak a kikapcsoló-
dásról szóljon!

Exoderil 
Egyedülálló módon végez

a bôrgombával*

Nyáron nincs helye
a narancsbôrnek!

Thermo BODY GÉL 
testkontúr, anticellulit

Az Exoderil krém a gombás fertôzések külsôleges 
kezelésére szolgál. Hatékony a bôrgombák, az 
élesztôgombák, a penészgombák és egyéb gom-
bafajták ellen. Számos különbözô baktérium ellen 
is hat, melyek gyakran fordulnak elô a gombás 
fertôzésekkel együtt. Egyedülálló gyulladásgátló 
hatása következtében gyorsan csillapítja a gyulla-
dásos tüneteket – elsôsorban a viszketést*. 
Vény nélkül kapható, naftifin tartalmú gyógyszer.
* A vény nélkül kapható, helyileg ható gombaellenes 
gyógyszerek között egyedülállóan gyulladásgátló hatással is 
rendelkezik. 

Szemszárazság?
Felejtse el nyaralás alatt is!

Systane Ultra UD
Válassza útitársul a 
SYSTANE® ULTRA UD 
praktikus, egyadagos, 
tartósítószer-mentes 
nedvesítô szemcsep-
pet a szemszárazság 
okozta égô érzés 
és irritáció enyhíté-
sére! Természetes 
könnyhöz hasonló 
összetétele azonnali 
és hosszan tartó komfortérzetet és védelmet 
nyújt.
Felbontás után azonnal felhasználandó. 
Keresse patikákban, optikákban! Ismerje meg 
a Systane termékcsalád többi termékét is!
Gyártó: Alcon Laboratories Inc. 
Forgalmazó: Alcon Hungária Kft.
1114 Bp., Bartók B. út 43–47.

Hatóanyagai miatt elônyös lehet:
•  rendszeresen uszodába, strandra, 

gyógyfürdôbe járóknak
•  váladékozó hallójárat esetében
•  hallójárat viszketésének csökkentésére
•  a hallójárat rendszeres tisztántartása céljából
•  külsô hallójárati ekcémákban
•  enyhe külsô hallójárati gyulladás esetében

Az egészséges és tiszta hallójáratokért 
– az egész családnak.

Bórsavat, glicerint és fûzfakéreg-kivonatot tartalmaz.

Gyógyászati segédeszköz
A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót,

vagy kérdezze meg kezelôorvosát.

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

Júliusi  AKCIÓ -30%
4020 Ft 2815 Ft (500 ml)
2410 Ft 690 Ft (150 ml)

A készítmény bôrpír jelentkezése mellett fokozza 
a szöveti keringést, feltölti a pangó szöveti része-
ket vérrel. A véráram növekedésével meggyorsítja 
a salakanyag ürítését, fokozza az anyagcserét, és 
egyben segít elégetni a felesleges zsírtartalmat. 

ProtoLAB Kft.   Tel.: 23/367-188  
Mintaüzlet: Bp. XII., Kékgolyó u.12.

www.protolab.hu

A KOcKáZATOKRóL OLVASSA EL
A HASZNáLATI úTMUTATóT,

VAGY KéRDEZZE MEG KEZELôORVOSáT

cE jeles orvostechnikai eszköz. EP kártyára kapható.
RO/1-107-262-01/2009

Forgalmazó: Rubicon Pharma Kft.

BORAMID® fülcsepp

-30%
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Amitôl mindig szabadulni akarunk

– A gombák a nedves, meleg környezetet 
kedvelik, abban szaporodnak jól. Nyáron a 
fokozott izzadás miatt alakulnak ki a test 
különbözô részein gombás fertôzések. 
Elsôsorban az összefekvô területeken, a nagy 
hajlatokban, hónalj, lágyék, mellek alatt, a 
lábujjak közt, illetve a nemi szervek területen. 
De a szabad bôrfelületen is nagyon gyakori 
például a napgomba, ami elôször rózsaszínes-
barnás foltokat okoz, majd napozás után fehér 
foltokban jelentkezik. 
– Makacs betegségnek ismerjük, mit lehet 
kezdeni vele? Melyek a tünetek? 
– Azért makacs, mert a lábbeliviselet miatt 
szinte folyamatosan, mindig nedves-meleg 
környezetben van a végtag, továbbá a zok-
niban, harisnyában, cipôben megmaradnak 
a gombasejtek, így innen vissza is fertôzôdik 

a betegség. Ezért kell ezeket a viseleteket a 
kezelés közben fertôtleníteni! A lábujjak köz-
ti berepedés, viszketés, hámlás jellemzi, és 
sajnos ráterjedhet a körmökre is, amit sokkal 
nehezebb kezelni, gyakorlatilag csak szájon 
át szedett tablettákkal lehetséges kiirtani. 
Gombás fertôzés kialakulhat a bôrön bárhol. 
Házi kisemlôsök terjeszthetik, ilyenkor a 
tünetek az állattal érintkezô területen alakul-
nak ki. Fél vagy akár öt centiméter átmérôjû,  
éles szélû, vöröses színû, kerekded, hámló, 
viszketô területek jelennek meg, körülöt-
tük sokszor víztiszta folyadékot tartalmazó 
hólyagcsa-koszorú látható. Kezeletlenül 
a bôrgomba tovább terjed, karéjos szélû, 
nagy kiterjedésû hámló tünetek (plakkok) 
keletkezhetnek.
– Mit tehetünk a gombás fertôzés ellen?

– Az egyes gombák a testfelszínen több 
helyen okozhatnak problémát, az adott testtáj 
bôrének megfelelô klinikai képet adva, gyakran 
gyulladással is párosulva. A gombás fertôzés 
elleni kezelések az utóbbi évtizedekben sokat 
fejlôdtek, modern szerek egész tárháza áll a 
bôrgyógyászok rendelkezésére. Általánosan 
a bôr gombásodását helyileg, ecsetelôkkel, 
krémekkel, alkoholos oldatokkal kezeljük.
– Mindenképp orvoshoz kell fordulni, vagy 
házilag is kezelhetô?
– Elsô lépésben kezelhetô a patikákban vény 
nélkül beszerezhetô krémekkel, de ha egy hét 
után nem javul, akkor orvoshoz kell fordul-
ni, mert lehet, hogy téves a diagnózis, vagy 
elégtelen a helyi kezelés, és szájon át szedhetô 
tablettára is szükség van. 

Vincze Kinga n 

Milyen tünetekkel jár? Hogyan diagnosztizálható a gombás fertôzés? Kezelhetô a gombás 
fertôzés vagy a körömgomba? Ezek azok a kérdések, amelyeket félelemmel a hangunkban 
teszünk fel, mert nagyanyáink még arról beszéltek, hogy aki egyszer beszerzi – azt a betegség 
többé nem ereszti. Valóban így van ez ma is? Dr. Tisza Tímea, a Körúti Orvosi Centrum igazgató 
fôorvosa, bôrgyógyász válaszol a Gyógyhír olvasóinak. 

hirdetés
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A hónap témája

Minimális óvintézkedések akkor sem ártanak, ha csupán a telekre vagy 
egy balatoni hétvégére ruccanunk ki. Legyen nálunk alapvetô felszerelés 
(ragtapasz, olló, sebfertôtlenítô, géz stb.) kisebb sérülések ellátásához, 
védekezzünk a nap ellen. Fürdéskor mindig ellenôrizzük, nem akadt-e 
kullancs a bôrünkbe, és ha tehetjük, az élôsködô eltávolítását bízzuk 
szakemberre.

Európában
Ha európai úti célt választunk, mindenképp érdemes beszerezni az Európai 
Egészségbiztosítási Kártyát, amelyet az Országos Egészségbiztosítási 
Pénztártól (OEP) igényelhetünk. A dokumentum kiállításához személyi 
azonosságot igazoló okmány, lakcímkártya, taj-kártya, kiskorúak esetén 
törvényes képviselô szükséges. Az eljárás ingyenes, az érvényes, ám elve-
szett kártyát 2200 forintért pótolják. Figyelem: a kártya csak a sürgôsségi 
beavatkozások költségeit fedezi, a nem sürgôsségieket nem, mint ahogy a 
sürgôsségi hazaszállításét sem! Éppen ezért célszerû olyan utasbiztosítást 
kötni, amely az utóbbi két tételre is vonatkozik. További fontos szempont, 
hogy a legtöbb biztosító csak utólag téríti a költségeket (ennek részleteit 
feltétlenül tisztázzuk elôre), ezért a kapott nyugtákat minden esetben 
gondosan meg kell ôrizni. 

  Kedvelt nyári úti cél a horvát tengerpart, ezért érdemes megemlíteni, 
hogy déli szomszédunkban az érvényes egyezményeknek megfelelôen 
hazánk állampolgárai ugyanolyan feltételekkel vehetik igénybe az egész-
ségügyi szolgáltatásokat, mint a horvátok. Vagyis: az életmentô, illetve a 
sürgôsségi ellátások ingyenesek, egyébként 15, kórházi ellátásért pedig 30 
százalék önrészt kell fizetni. 

Messzi földön
Minél távolabbra készülünk, annál elôrelátóbban tervezzünk! Ha a 
kontinensen kívülre tartunk, nem árt, ha indulás elôtt rászánjuk az 
idôt egy fogorvosi vizsgálatra. Szemüvegesek mindenképp vigyenek 
magukkal tartalék szemüveget, a rendszeres gyógyszerhasználók 
pedig az utazás idejére elegendô dózist az adott készítménybôl. Egyes 
távol-keleti országokban, például Hongkongban sok kellemetlenséget 
elkerülhetünk a vámvizsgálatnál, ha beszerzünk a gyógyszereinkrôl egy 
angol nyelvû levelet az orvosunktól, melyben leírja, milyen betegségre 
és mekkora adagban használjuk a szóban forgó szert. (Már csak azért is, 
mert a nálunk vényre kapható szerek között akadhat olyan, ami máshol 
drognak minôsül.) Szintén érdemes magunknál tartani egy feljegyzést 
gyógyszereinkrôl arra az esetre, ha elvesztenénk azokat. Ebben ne csak a 
készítmény neve szerepeljen, hanem hatóanyagai is: szükség esetén így 
egyszerûbb lesz a pótlás.

  Ha egzotikus országokba utazunk, mindenképp tájékozódjunk az 
egészségügyi kockázatokról. Az egyes helyszínekre vonatkozó információk 
felsorolása itt terjedelmi okokból lehetetlen (bár pl. alapszabály, hogy a 
csapvizet, az utcán árult ételeket kerülni kell stb.) Megbízható, naprakész, 
rendszeresen frissülô adatokkal szolgál ugyanakkor a kormány konzuli szol-
gálatának honlapja (konzuliszolgalat.kormany.hu). Ugyanitt egyébként az 
egyes területek politikai, esetleges háborús rizikóiról, illetve a számba jöhetô 
természeti katasztrófákról is tájékozódhatunk. 
  Az ajánlott oltásokról most annyit: a hazai jog egyetlen kötelezô 
védôoltást ír elô, a sárgaláz ellenit, amelyet a Közép-Afrika és Dél-Amerika 

A nyaralást vagy bármilyen 
külföldi utat alaposan megke-
serítheti, ha nem készülünk fel 
a kisebb-nagyobb egészség-
ügyi vészhelyzetekre – a hatá-
rokon kívülre utazók ezen kívül 
horribilis orvosi kiadásokkal is 
számolhatnak, ha nem kellôen 
körültekintôek.

Utazni
elôrelátóan

bizonyos országaiba készülôk kötelesek beadatni. (Ugyanakkor például 
Szaúd-Arábiába vízumot sem kapunk, ha nem oltattuk be magunkat 
agyhártyagyulladás ellen.)

 Az oltásokat többek között a megyei népegészségügyi szakigazgatási 
szervek, illetve az Országos Epidemiológiai Központ (OEK) Nemzetközi 
Oltóközpontja orvos végzettségû munkatársai adhatják be. Mindenképp 
tartsuk észben, hogy a vakcinák többségének idô kell, amíg kifejti hatását, 
ezért azt szokták javasolni, az indulás elôtt legalább hat héttel adassuk be 
az adott szérumot. 

Pap Gyula n 

Utazással kapcsolatos egészségügyi tájékoztatás, védőoltások

hirdetés
hirdetés

Az utazás elôtti tanácsadás és az oltások kiválasztása, a részletes adat- és 
anamnézisfelvételen, valamint a személyes beszélgetésen alapszik. Az uta-
zás körülményei, idôtartama, az utazó kora, egészségi állapota (krónikus 
szervi betegség, pszichés zavar, állandó gyógyszerek, immunhiányos álla-
pot, mûtétek, allergia stb.), a terhesség lehetôsége, az eddigi oltások és 
egyéb tényezôk figyelembevételével történik a kockázat felmérése. Az uta-
zó által kitöltött kérdôív egyben írásos beleegyezésként is szolgál.
19 betegséggel szemben van aktív immunizációra lehetôség Magyarorszá-
gon, melyek közül elsôsorban utazással kapcsolatos a sárgaláz, hepatitis 
A, hepatitis B, typhus abdominalis (hastífusz), a meningococcus meningitis 
(járványos agyhártyagyulladás), a veszettség, a kolera, a tetanusz és a 
poliomyelitis (gyermekbénulás) elleni oltások. Hosszabb külföldi tartózkodás, 
tanulmányút vagy speciális feladatok ellátása elôtt kibôvülhet a sor a morbilli-
rubeola-mumpsz (kanyaró-rózsahimlô-mumpsz), a varicella (bárányhimlô), a 

pneumococcus (tüdôgyulladás) és az influenza elleni oltásokkal. 
Az utazással kapcsolatos oltásokra nem vonatkozik a közgyógyellátási ked-
vezmény. Csak készpénzzel lehet fizetni. 
Az oltások általános ellenjavallatai: 1. Lázas állapot, 2. Progrediáló 
idegrendszeri betegség, 3. Túlérzékenység az oltóanyaggal vagy kompo-
nenseivel szemben. 
 Az olthatóság ellenjavallatai: 1. akut betegség, magas lázzal, 2. 
elôzôleg súlyos oltási reakció, 3. Az oltás hatékonyságát befolyásoló kóros 
immunológiai állapotok: daganatos betegség, lymphoma, kemoterápia, su-
gárkezelés, leukémia, Hodgkin-kór, agammaglobulinemia, szteroidkezelés, 
4. súlyos tojásfehérje-allergia esetén nem adható a sárgaláz, az influenza és 
a kullancs-encephalitis elleni oltás. 
Terhesség alatt az oltás mindig egyénileg mérlegelendô.

www.oek.hu
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Egészség & szépség
butik

Használja mozgásszervi problémáira 
azt, amit a sportolók! 

ELYTH Kinesio Tape
és TAPE ORIGINAL Kinesio Tape!

VéGRE MáR PATIKáKBAN IS ELéRHETôEK! 
A hirdetést mutatva kérje patikusától

a kineziológiai szalagot!
www.sportgyogyaszati.hu

A termékek gyógyszernek nem minôsülô,
orvostechnikai eszközök.

Zewa a patikákban

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

Zewa. 
Gyengédség minden érintésben.

www.zewa.hu
A termékek gyógyszernek nem minôsülô

kozmetikai termékek.

F.A.S.T. – 
NôJÖN GYORSABBAN A HAJ!

NISIM – 
HAJHULLÁS ELLEN!

•  Gyorsítsa meg haja növekedését 
   – F.A.S.T. samponnal, hajkondicionálóval!
•  Varázsoljon dúsabb, hosszabb hajkoronát 
   – az aminosavak erejével.

•  Állítsa meg hajhullását – 
NISIM termékcsaláddal!

•  Természetes
   DHT-blokkoló hatás!

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

mobil: 06-70-338-7852

Ha fáj a száj: az afta és a herpesz
Ha egy-egy ponton csípi egy fûszeres étel a szájüreg nyálkahártyáját, szinte biztos lehet 
abban, hogy aftája nôtt. E szájüregi fekélyes kórkép oka ismeretlen, még csak nem is ví-
rus vagy bacilus. Egyetlen összefüggést ismertek föl a tudósok, azt is egyetemistákon a 
vizsgaidôszakban, hogy a stresszes élethelyzetek fölfokozzák jelentkezésének gyakoriságát. 
Tipikus tünete a kicsi piros folt a szájüreg lágy szövetein, a szájfenéken, a nyelven, a lágy 
szájpadláson, az orca belsô oldalán, amely fáj, éget, s különösen, ha sós vagy csípôs étel ér 
hozzá, de tulajdonképpen minden irritálja, ami hozzáér, -súrlódik. Gyakori, hogy csoporto-
san jelentkezik, és nagyjából egy bô hét alatt elmúlik. Sok emberben újra és újra visszatér, 
és akit súlyos immunhiányos betegség gyötör, például AIDS, az számíthat arra, hogy hetekig 
kínozza. Tehát az afta ellen az immunrendszer erôsítésével lehet védekezni.

Népi gyógymódok
A herpesz az aftával szemben vírusos betegség, amely leggyakrabban az ajkakon jelentkezik. 
A népi-, illetve a természetgyógyászat a herpesz ellen is használ néhány bevált szert. Az 
egyik a fokhagyma, amelynek vírusok, baktériumok elleni hatása közismert. A homoktövist 
immunerôsítésre, a majoránnát megôrölve bôrre hintve, a borsmentaolajat ecsetelésre, a 
körömvirágot zsíros, olajos krémként alkalmazva. Egyszerre csak egy gyógynövény al-
kalmazandó!

• A herpesznek két fô típusa van, az ajak- és a genitális herpesz.
• A tünetek nem csak a száj környékén jelentkezhetnek.
• A nyolc herpeszvírus közül ugyanaz a típus a bárányhimlôé, mint az övsö-
möré, és létezik két daganatkeltô is, de ezek csak Kínában és az eszkimók 
között, illetve Afrika egyes részein okoznak rosszindulatú tumort.

Amit jó tudni a herpeszről
Óvszerrel a genitális változat ellen
A II-es típusú herpeszvírus, a herpes genitalis a hímvesszôn, 
a hüvelyben, a szeméremtesten és a végbél környékén 
jelentkezik, ugyanazokkal a tünetekkel, mint az ajaké.  
A terhesség elsô harmadában vetélést is okozhat! A geni-
tális herpesz kizárólag nemi úton terjed, tehát az óvszer 
megvéd ellene!

Dr. Sánta Zsuzsanna n
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– Sajnos egy atópiás dermatitisz nevû bôrbetegséggel születtem, és éltem együtt 18 éves 
koromig, így nem nagyon foglalkozhattam a szépséggel, de az egészséggel annál inkább, 
hiszen az sem volt mindegy, mivel táplálkozom. 
– Mire kellett odafigyelned, milyen kellemetlenségeket okozott számodra a beteg-
ség a mindennapi életben?
– Azt mondanám, hogy leginkább az iskolai beilleszkedésben okozott nehézségeket, 
elzárkóztam a többiektôl. A nyakamig piros kiütésekkel voltam tele. Csak egy példa: mivel a 
suliban nem volt zuhanyzó, nem tornázhattam, mert kulcsfontosságú volt, hogy mindig tiszta 
legyen a bôröm. Nem lett volna túl jó ötlet mondjuk egy tornaóra után még hat másikat 
végigülni. Húszéves korom óta fordítok több idôt és energiát saját szépségemre, bár ez a 
téma már gyerekként foglalkoztatott. Tiniként is rengeteg kence-ficém volt, mindenféle par-
fümök és szebbnél szebb sminkek, krémek – amiket aztán nem használhattam... Mostanra a 
bôrbetegségem teljesen elmúlt, pedig a bôrgyógyász szerint nagyon kevesen növik ki. Persze 
másoknál súlyosabb formában is jelentkezhet. Úgy kell elképzelni, hogy az évekig tartó keze-
lésnek köszönhetôen fokozatosan halványodott el – és még így is visszajött egyszer.
– Hogyan segített a család a betegség leküzdésében?
– Nagymamám ápolónô volt, így odafigyeltem jó tanácsaira a gyógyszerek és vitaminok 
kiválasztásakor. Édesanyám pedig a szépséggel foglalkozik, fodrász, mellette megtanulhat-
tam minden trükköt, praktikát, amivel szebb lehettem-lehetek. Köszönhetem apukámnak 
is, aki bôrgyógyászhoz vitt rendszeresen.
– Az egészség megôrzése gyakran nagyobb feladat, mint annak elérése. Nem 
aggódsz, hogy ismét visszatérhet a problémád? 
– Jelenleg a „Nonó Életmód” szerint próbálok élni, vagyis aerobikra járok és megfelelôen 
táplálkozom, így próbálom megtalálni a testi-lelki harmóniám. Van egy barátnôm, aki az 
elmúlt évek során jelentôs súlyfeleslegtôl szabadult meg két gyerek mellett, Zólyomi-Zsirkai 
Noémi, aki kitalálta a „Nonó Életmódot”. Saját blogján mutatja meg mindenkinek, hogyan 
lehet egészségesebben sütni-fôzni, mozogni – egyáltalán vidámabban és boldogan élni. 
Az elmúlt két évben ülômunkát végeztem, ezért különösen fontos, hogy egyensúlyban 
tartsam az egészségem. Mivel hosszú évekig nem tornázhattam a bôrbetegségem miatt, 
így mostanában próbálom pótolni a kimaradt mozgást.  
– Mi volt az elsô, amit kipróbáltál azok közül, amiket korábban tiltottak számodra?
– Az úszás! A hipó és a klór kiszárítja a bôrt, ezért attól távol kellett tartanom magam. De 
azt mondhatom, hogy úgy általában a mindenféle sportok, az említett fitness-programok 
mellett kipróbáltam a zumbát is, és imádom. Ezt még azért otthon, egyedül... 

Földvári István n 

A 25 éves, alkalmazott grafikusi, sminkes és sminktetová-
ló végzettséggel is rendelkezô, most épp kozmetikusnak 
tanuló Kovács-Csillag Réka Budapesten született – 
és bizonyos értelemben ennek a városnak köszönheti 
a fiatalkorát végigkísérô betegségét. Most éppen 
Szurdokpüspökiben él, a Mátraalján, és nagyokat 
kirándul a természetben. Gyógyulásában jelentôs 
szerepet tulajdonít a környezetváltozásnak. 

Interjú

A környezetváltozás
csodákra képes

Kovács-Csillag Réka 
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A napernyő is
csak részben véd!

A napernyô nem nyújt teljes védelmet – figyelmeztetnek a Valenciai 
Egyetem kutatói. A káros ultraibolya-sugárzás 34 százaléka oldalról eléri 
a strandolót, aki így az árnyékban is leéghet.
Ha ez bekövetkezett, elsôként a szöveteket kell hûteni borogatással, 
hûtôkrémekkel. A sejtek gyógyulásában növényi hatóanyagokon és ásvá-
nyi anyagokon kívül segítenek az antioxidáns C- és E-vitaminok is.                                                                                            
A fürdôzés egyike a nyár hûsítô örömeinek. Ha azonban hosszasan 
pancsolunk, bôrünk kiázhat, átmenetileg ráncosodhat. A fürdés tízedik 
percétôl a bôr dehidratálódik, de újabb tíz perccel késôbb ez a folyamat 
megáll, majd megfordul, és megint hidratált lesz. Tehát a fürdôzés tart-
son tíz percnél rövidebb ideig, vagy húsz percnél tovább. Utána célszerû 
magasabb víztartalmú hidratálókrémmel táplálni bôrünket. Sokszor nem 
a krémen múlik, hogy a várva várt hatás elmarad. A krém felszívódása 
a bôr víztartalmától is függ. Bôrünk fonnyadt növényre emlékeztet, ha 
nem iszunk eleget – 2 liter folyadékot naponta.
Egyre nagyobb hangsúlyt fektetünk bôrünk védelmére, de a haj ápolása 
felett talán még elsiklik a figyelmünk. Pedig az erôs napsugárzás, a 
klóros medencevíz és a sós tengervíz nemcsak a bôrt roncsolja, hanem a 
hajat is törékennyé, szárazzá és élettelenné teszi.
A hajápolást megfelelô, szilikont nem tartalmazó sampon és balzsam 
kiválasztásával kell kezdeni, mert így könnyen lemoshatók a felesleges 
vegyszerek. Különféle pakolások heti alkalmazásával pedig elérhetô, 
hogy a haj ismét magához térjen, visszanyerje rugalmasságát. Akkor 
járunk a legjobban, ha professzionális terméket választunk, melyeknek 
mindig van a nyári szezonra kifejlesztett termékcsaládja – több tápanyag 
található bennük és UV-szûrô adalék is. 
Kellô körültekintéssel, felelôs viselkedéssel elkerülhetjük a túlzott na-
pozás és pancsolás bôr- és hajroncsoló kellemetlenségeit; zavartalanul 
élvezhetjük a nyarat, legyen akármilyen kánikula.

G. A., n

Tombol a nyár: fürdésre csábítanak termé-
szetes vizeink, és barnítanak a napsugarak. 
Szervezetünknek vízre és napfényre egyaránt 
szüksége van, de csak mértékkel, egyébként 
bôrünk és hajunk idô elôtt megöregszik.

•  lehetôleg kerüljük a hajvasaló és a hajsütô haszná-
latát,

•  alkalmazzunk hajolajat, 
•  az öblítôvíz mindig éppen csak langyos legyen,
•  a szabadban viseljünk kalapot vagy egy divatos 

kendôt a napsugarak ellen,
•  használjunk UV-védô hatással felvértezett haj-

spray-t,
•  szedjünk vitaminokat, amelyek gátolják a töredezést 

és erôsítik a haj szerkezetét,
•  természetes módon segítik a hajszálak 

megerôsödését: kesudió, füge, sárgarépa és körte

Praktikus tanácsok

hirdetés
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Bőrsérülések ellátása 
két lépésben

– környezeti tényezôk 

Az uszodák, természetes vizek is kiszárítják a bôrt, különösen az arra 
érzékeny bôrt. Az uszodavizeket alkalmas anyaggal, általában klór-
tartalmú szerekkel fertôtlenítik, amely anyagok különösen szárítják, 
esetleg irritálják az érzékeny bôrt. Mint minden kellemetlenséget, 
ezt is érdemes megelôzni, a patikákban kapható alkalmas bôrvédô 
krémmel, kenôccsel, egyéb szerrel. 

Sokan tervezzük nyaralásunkat vízparton tölteni. A nap sugárzása 
a vizek közelében többszörösére emelkedhet a közvetlen napsütés 
és a víz felszínérôl visszaverôdô sugarak miatt. Hozzá számítva a viz 
szárító hatását, megfelelô faktorszámú napolajat vagy még inkább 
naptejet alkalmazzunk. Ne feledjük, kezdetben jóval magasabb védô-
faktor-értékû készítményt válasszunk, majd fokozatosan csökkenhet 
a használt védôszer faktorszáma. Tudnunk kell, hogy a gyermekek 
és az idôsebbek bôre sokkal vékonyabb és érzékenyebb,mint a 
felnôtteké. Erre is gondoljunk a nyaralás elôtt, gondosan, életkornak 
és bôrtipusnak megfelelô fényvédôszert vásároljunk!

Szeretném egy talán magától értetôdô dologra felhívni a 
figyelmet. Napozás, fürdôzés elôtt tusoljunk, zuhanyozzunk le, 
távolítsuk el a sminket, a koszt, piszkot, izzadságot a bôrünkrôl! Sok 
késôbbi kellemetlenséget akadályozhatunk meg pusztán a megfelelô 
tisztálkodással. Különösen fontos lehet ez a tizenévesek, tinédzserek 
esetén, amikor is a hormonváltozások miatt zsíros-pattanásos lehet a 
bôr, ami a szokásosnál is gyakoribb és gondosabb tisztítást, ápolást, 
odafigyelést igényel.

Dr. Sánta Zsuzsanna n

Bôrsérülést nemcsak éles, kemény tárgy, va-
lamilyen mechanikai behatás okozhat, hanem 
a környezeti tényezôk is. Az erôs szél nagy-
mértékben kiszáríthatja a bôrt, akár kirepede-
zésig is. A kiszáradt, hámló, berepedezett bôr 
a horzsolásos sebekhez hasonlóan ellátandó. 
A súlyos kiszáradást alkalmas bôrvédô kré-
mekkel, kenôcsökkel egyszerûbb megakadá-
lyozni, mint a következményeket kezelni. 

Ha az a kérdés merül fel, hogy milyen úti csomagot javasolok 
a nyaraláshoz, a fenti sérülések kezelésére, akkor feltétlenül 
vinnék magammal:
–  magasabb (20-25) faktorszámú (kezdetekhez) és alacso-

nyabb (8-12) fényvédôt, száraz, érzékeny bôrre inkább 
fényvédôtejet, de akár napolajat is

–  gyulladáscsökkentô, hûsítô krémet vagy gélt, az esetleges 
bôrégésre,

–  rovarriasztó készítményt és viszketést csökkentô gélt rovar-
csípésre.

Úti patika
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Végre itt a nyár! Lubickolhatunk a szabad-
ságban, a vízben és a napfényben. Azonban 
mindez pillanatok alatt rémálommá válhat, ha 
nem vagyunk elôvigyázatosak.
A leégés a bôr vörösödése és gyulladása, melyet a túl sok napfény okoz. 
Megelôzésére legalább 15-ös faktorú napozókrémet vagy naptejet érde-
mes használni, árnyékban tartózkodni, védelmet nyújtó ruházatot viselni. 
Ha mégis leégnénk, napozás utáni bôrtápláló krémek, valamint házi 
praktikák nyújtanak komplex védelmet.

Amikor bôrünk ég,
a csípés viszket,

és az izzadság gyöngyözik

•  Hûvös fürdôvizedhez adjunk 10-10 csepp kamilla-, 
illetve levendulaolajat! 

• Hideg tejbe áztatott textíliával borogassuk az érintett 
területet!
• Jótékony hatású a C- és E-vitamin is.
•  Erôs leégés esetén halolajokkal vagy lenmagolajjal 

is csökkenthetô a gyulladás, és regenerálható a bôr.

Leégés kezelése házi módszerekkel:

Hazánkban a rovarcsípések túlnyomó részét nyáron a szúnyogok, 
méhek, darazsak és hangyák okozzák. Sok szer létezik, amelyek enyhítik 
a viszketést, mérséklik a fájdalmat és csökkentik a gyulladást. Egyszerûbb 
esetekben igen hatékony a csípés hideg vizes ruhával való borogatása.

Testünkben mintegy 2-4 millió izzadságmirigy szabályozza a testhô-
mérsékletet. Végterméke egy folyadék, mely vízbôl, ásványi sókból, 
hormonokból, savakból és egyéb anyagokból áll. Magának az izzadságnak 
nincs szaga, a bôrön lévô baktériumokkal elegyedve válik kellemetlen 
szagúvá. Gyakori mosakodással, dezodorokkal csökkenthetô az izzadás 
mértéke, ám semmiképpen sem szabad teljesen elnyomni a verejtékmiri-
gyeink mûködését, hiszen az a késôbbiekben egészségügyi problémákat 
okozhat.

A kánikula okozta izzasztó percek, a kellemetlenkedô rovarok fájó-
viszketô csípései és a leégés valóban rémes nyári jelenségek, melyeket 
megfelelô szerek alkalmazásával hatékonyan orvosolhatunk, hogy a nyár 
feltöltôdést jelentsen, és ne gyötrôdést.

Gula Andrea n
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Százezrek nem tudják, 
hogy ételintolerancia okozza panaszaikat

Az ételintolerancia gyomor- és bélpanaszokon túl 
sok más problémát is képes okozni a fejfájástól 
a hajhulláson át a bôrtünetekig. Mivel az ételin-
tolerancia nem jár szervi elváltozással, a kivizs-
gálások során sokszor nem derül fény arra, mi a 
magyarázata a visszatérô gondoknak, pedig egy 
vérvizsgálattal kimutatható a betegség, s gyógy-
szer nélkül orvosolható is – mondja dr. Novák 
János, a gyulai Pándy Kálmán Kórház III. számú 
belgyógyászatának osztályvezetô fôorvosa.

Sok olyan panasz létezik, amely mögött nincs szervi elváltozás, de meg-
keseríti az ember életét: puffadás, székelési gondok, hasmenés vagy szék-
rekedés, gyomorfájdalom vagy épp hajhullás, pattanásos bôr, gyerekeknél 
koncentrációhiány, étvágytalanság is lehet a jelzôje annak, ha valaki ételin-
toleranciában szenved.

Amint dr. Novák János, a gyulai Pándy Kálmán Kórház III. számú bel-
gyógyászatának osztályvezetô fôorvosa rámutat, az ételintolerancia egy ak-
tívan néhány éve kutatni kezdett betegség, amelynek lényege, hogy egyes 
ételek egyes emberek emésztôrendszerében nem kívánt reakciókat válta-
nak ki, mert a szervezet ellenanyagokat termel ellenük. A Magyar Preventív 
Gasztroenterológiai Társaság (MAPPET) által készített, több száz hazai étel-
intolerancia vizsgálat tapasztalatát összefoglaló beszámoló tanúsága sze-
rint a tejfehérje, a tojásfehérje és tojássárgája, egyes gabonafélék és olajos 
magvak okoznak a leggyakrabban emésztési vagy más jellegû panaszokat 
úgy, hogy a betegnek nincs is fogalma róla, hogy tünetei hátterében nem 
valamilyen szervi elváltozás, hanem ételintolerancia áll. De egyedi esetek is 
elôfordulnak, hogy olyan fûszerek (például fahéj) váltanak ki gyötrô emész-
tési gondokat, amelyeket sosem „gyanúsított volna” a páciens.

Novák János hangsúlyozza: ha valakinek nem szûnô emésztési prob-
lémái vannak, vagy gyanú merül fel, hogy más jellegû panaszai mögött 
emésztési gondok húzódhatnak meg, elôször mindenképp azt kell kivizs-
gálni, nincs-e valamilyen szervi betegség vagy elváltozás, esetleg allergia a 
háttérben. Ha nem sikerül ezt bizonyítani, akkor merülhet fel az ételintole-
rancia vizsgálata. Maga a vizsgálat egyébként egy laboratóriumi vérvizsgá-
lat, amely alapján egy több mint kétszáz elembôl (gabonák, zöldségek, gyü-
mölcsök, húsok, fûszerek) álló lista készül, feltüntetve az egyes ételtípusokra 

adott ellenanyag-reakciót, s ez a lajstrom szolgál 
útmutatóul a személyre szabott diéta ösz-

szeállításához.
Amint az osztályvezetô fôorvos 

kiemeli, az ételintolerancia kezelése 
nem igényel gyógyszert, a diéta be-
tartásával a tapasztalatok szerint 
egy-két hónap leforgása alatt el-
múlhatnak az akár évek óta fenn-
álló gyötrô panaszok is.

B. P. L. n 

A probléma hátterében szerteágazó okokat találunk. Ha a hüvelyflóra vala-
mi oknál fogva meggyengül (sokszor antobiotikumkezelés következménye), 
a természetes védelem hiányában a bôrflóra és a bélflóra baktériumai be-
jutnak a hüvelybe, ahol elszaporodnak, majd átkerülve a hólyagba gyulla-
dást váltanak ki. A hüvelyi flóra helyreállítása tehát fontos lépés a probléma 
kezelésében. Emellett a gyulladás kiújulásának megelôzésére is törekedni 
kell. Ez olyan kis adagú antibiotikumokkal lehetséges, amelyek kifejezetten 
a vizeletben hatnak, és akár éveken át is szedhetôk. Ezeket legalább egy 
hónapig, lefekvés elôtt bevenni, majd a nemi aktust követôen kell mindig 
ismételni. A hólyaggyulladást kiválthatja „felfázás”, de ilyenkor is a baktéri-
umok állnak a háttérben, a hideg csupán a helyi immunválasz csökkentésén 
keresztül fejt ki negatív hatást. Ezért akinél a tüneteket a felfázás provokál-
ja, strandolás, motorozás után is jó, ha megelôzésképpen beveszik a gyógy-
szert. Meglehetôsen gyakori, hogy a szexuális aktus hatására lépnek fel a 
tünetek, illetve súlyosbodnak. Ennek oka egyrészt a lúgos kémhatású on-
dónak a savas hüvelyflórára kifejtett negatív hatása, másrészt elôfordulhat, 
hogy a férfi partner húgycsövében vagy ondójában baktériumok vagy más, 
szexuális úton terjedô kórokozók fordulnak elô. Ha a beteg és partnere a 
fenti problémáktól megszabadult, és mégis kialakul a nemi aktus után a 
hólyaggyulladás, az alacsony dózisú antibiotikumot az esemény után kell 
bevenni. Kiegészítô kezelésre alkalmas az áfonya és az abból készült gyógy-
hatású termékek. Ha a hólyaghurut mindezek ellenére nem múlik el, illetve 
visszatér, akkor ki kell vizsgálni, mi lehet ennek az oka. Az esetek legna-
gyobb részében ezeknek az életmódbeli tanácsoknak a betartásával és a kis 
adagú antibiotikum szedésével a probléma karbantartható.

 Vincze Kinga n 
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Visszatérő hólyaghurut

Mielôtt bármit is mondanánk ez ügyben, fontos 
némi fogalomtisztázás. Hólyaghurut-gyulladás 
nem létezik, mert a hurut már önmagában jelenti 
a gyulladást. A felfázás önmagában nem egy 
betegség elnevezése, hanem a felfázás is okoz-
hat hólyaghurutot. Ma már szerencsére többféle 
lehetôség van a kezelésére, például kapható 
olyan por, amit este lefekvéskor kell vízzel elke-
verve meginni, amíg alszunk, a por dolgozik, és 
reggelre kutya bajunk. Persze nem mindig ilyen 
egyszerû a képlet. A magyarázat mellett jó taná-
csokkal dr. Tisza Tímea, a Körúti Orvos Centrum 
orvos igazgatója látja el a Gyógyhír olvasóit.  

Ez a gyakori, fájdalmas, csípô vizeletet okozó beteg-
ség úgy alakul ki, hogy a végbélben és a gát bôrén 
lévô baktériumok bekerülnek a húgyvezetékbe, majd 
onnan a húgyhólyagba, ahol gyulladást váltanak ki. 
Amennyiben a hólyaghurut évente kettônél többször 
okoz gondot, már visszatérô hólyaghurutról beszé-
lünk, amelynek kezelése alapos orvosi kivizsgálást 
és kezelést tesz szükségessé.

H
ólyaghurut
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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

Áttörés
a korai magömlés kezelésében

              18–60 év közötti férfiak 20-30%-ánál jelentkeznek a korai 
magömlés tünetei valamelyik életszakaszban. A probléma két fajtáját 
különböztetjük meg: az I. típus már a szexuális élet megkezdésekor 
jelentkezik, a II. csak késôbb. 

– Maga a fogalom relatív: korainak számít a magömlés, ha elôbb 
kerül rá sor, mint a partner kielégülne. Az urológusok ezzel együtt 
úgy tartják, a magömlés korai, ha a behatolást követô 2 percen belül 
bekövetkezik. A 2-3 perces érték már megfelelhet, ha ezalatt (pl. az 
elôjátéknak köszönhetôen) a partner elér az orgazmusig – magyarázza 
dr. Kardos Róbert urológus fôorvos, a Millenáris Egészség Centrum 
munkatársa.

Az okok között legtöbbször lelki tényezôk, ritkábban idegrendszeri 
tényezôk szerepelhetnek: egy új kapcsolatban a teljesítménykényszer 
miatt érzett szorongás, vagy helytelen szexuális beidegzôdések.  
A II. típus hátterében a lelki okok mellett pedig állhat prosztatagyulla-
dás vagy idegrendszeri problémák – tudtuk meg a szakembertôl. 

– Eddig is volt lehetôség a probléma kezelésére: például óvszer 
vagy érzéstelenítô gél használatát javasolták, a szexuálterapeuták 
pedig az úgynevezett start-stop módszert. (Ez a magömlés visszatartá-
sán alapszik, amely 30 másodperccel az orgazmus elôtt még valóban 
kontrollálható, de 6 másodperccel elôtte már nem.) Segíthettek egyes 
testhelyzetek is, például a lovaglópóz – mondja dr. Kardos Róbert.

Ugyanakkor ezek a módszerek nem túl kényelmesek. Az I-es típusú 
páciensek egy részénél használtak, de pl. egy új párkapcsolatban e 
metódusok alkalmazása nehézkes lehet, fejti ki a fôorvos. 

– Az elmúlt 10 évben a gond orvoslására egyes antidepresszánsok 
mellékhatását használták ki. Három évvel ezelôtt azonban megjelent 
egy új, kifejezetten a korai magömlés kezelésére kifejlesztett készít-
mény, amelyet közösülés elôtt 1-3 órával ajánlanak bevenni, és 200-
400 százalékkal hosszabbítja meg a magömlésig eltelô idôt – magya-
rázza a szakértô. – Az antidepresszánsoknak komolyabb mellékhatásai 
lehetnek. Ezek a mellékhatások sokkal ritkábban fordulnak elô az új 
készítmény esetében, mely ugyanúgy a szervezet szerotoninszintjére 
hat, de hamarabb felszívódik, és hamarabb ki is ürül. Azoknak 
legkedvezôbb ez a fejlemény, akiknek gondjára eddig semmilyen más 
módszer nem hatott. A készítmény egyébként vényköteles lesz, felírá-
sát mindenképpen urológiai vizsgálatnak kell megelôznie, forgalmazá-
sát idén szeptembertôl kezdik. 

P. B. n
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