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Ez bizony nem könnyû. Érezni, hol a határ: állatot tartani, mert szeretjük ôket, illetve árta-
ni nekik – mert szeretjük ôket. Tudni persze tudjuk, értjük is a túlszaporulat veszélyeit, de 
amikor olyan aranyos az a kutya vagy macska, a család házi kedvence...
Nem könnyû azoknak a helyzete sem, akik a gyepmesteri telepekre kerülô állatokkal 
foglalkoznak, megrendítô állapotú (egykori) házi kedvencekkel találkoznak, és elgondol-
kodtató élettörténetekkel az (egykori) gazdák között a lelketlen terepjáróstól a családi 
tragédiát átélt családtagig, aki nem tud mit kezdeni a rá maradt négylábúval.
Nem könnyû ilyesmirôl interjút készíteni sem, még ha terjedelmi és egyéb okokból nem 
is lehet mélységében bemutatni a témát, csupán csak megkarcolni a felszínt. Mégis 
egész biztos, hogy a sok negatívum ellenére emlékezni fogok az augusztusi bloggerre, 
dr. Mikesy Leventére és ideiglenesen befogadott kutyájára, a dülöngélô járású Papára, 
akivel együtt sétáltak be az interjúra. Akit egy ilyen kutya szeret, rossz ember nem lehet... 

Földvári István
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Hiába hajoltam föléje, mintha észre sem vette volna, hogy ott állok felette. „Szia, kutya, hát te ki 
vagy?” – kérdeztem tôle vidáman, válaszul a kedélyes mosolyra. Semmi reakció, talán láthatatlan 
volnék? „Helló!!!” – erre a kiáltásra lassan, de tényleg nagyon lassan a hang irányába fordította a 
fejét, majd tétován rám emelte tekintetét. Szanaszét álló fogak ku-
kucskáltak ki csukott szájából, olyan lehetetlenül nevetséges ábrá-
zatot kölcsönözve tulajdonosának, hogy muszáj volt elnevetnem 
magam. Aztán belenéztem a szemeibe. Tágra nyílt bal szeme 
kifejezéstelenül csillogott, a szürkehályog komoran világított 
széles pupillája alól, de a jobb szeme… Tudjátok, van néha, 
hogy egy bizonyos idô után olyan hirtelen tudatosul benne-
tek a felismerés, mi tárul elétek, akár egy pofon.

Amit Papa jobb, eleven szemében láttam, bizony 
bôven felért egy pofonnal. A távolból egy kedélyes 
kutyát láttam csak, amely mosolyogva szemléli 
társait, de ez csak délibáb volt. Papa nem mo-
solygott, csak a fogai miatt látszott úgy, mintha 
vigyorogna. Papa nem mosolygott, egészséges 
szeme egészen mást árult el arról, mi uralko-
dik benne. Szomorú volt talán? Nem. Félt, 
rettegett, szenvedett? Nem. A tekintete 
fáradt-üres volt, s olyan, mélyrôl jövô 
emlékeket sejtetett, hogy úgy éreztem, 
inkább a vak szemét szeretném nézni 
és látni, mert az legalább nem árul 
el semmit. Semmi olyat, amirôl nem 
akarok tudni.

Ideiglenes befogadó lettem
Kedvcsináló az Ebdoc bloghoz

A természet A kezedben

Természetes sókristály, mely 24 órán 
át véd a testszag kialakulása ellen, 
elpusztítva a kellemetlen testszagot 
okozó baktériumokat. Összetevôjének 
köszönhetôen nem tömíti el a 
pórusokat, így nem gátolja az izzadást. 
Nem hagy foltot a ruhán. Hipoallergén.

•   100%-ban természetes, divatos színekben  
kapható

•   100%-ban mentes a toxikus összetevôktôl
•   3 éves kortól használható gyermekeknek is
•   Hosszantartó illatintenzitás akár 30 napon túl
•   Bármikor és bárhol használható
•   Vízálló, tartós viseletet biztosít

kRistálY dezodoR 60 g
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Tel.: 450-0897, 239-0347
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Forgalmazó: Press GT Kft. – Patika Pack,
Tel.: 450-0897, 239-0347

www.patikapack.hu

BiteFRee szilikon kaRkötô
CitRonella olajjal

KerüljüK el nyáron
az intim fertÔzéseKet!

Minden nô életében fontos az intim 
egyensúly, aminek szerves része az intim 
higiénia. Természetes körülmények között a 
hüvelyben a jótékony baktériumok vannak 
jelen a legnagyobb számban, amelyek tejsa-
vat termelnek, így gondoskodnak a hüvely 
alacsony pH-értékének fenntartásáról. Ez a 
savas közeg kulcsfontosságú, mert védelmet 
nyújt a fertôzésekkel szemben. 
A Lactacyd Pharma NYUGTATÓ HATÁSÚ  
intim mosakodó nyugtató és 
gyulladáscsökkentô hatóanyagainak, tejsav- 
tartalmának és enyhén savas kémhatásának 
köszönhetôen visszaállítja az intim területek 
természetes egyensúlyát, ráadásul segít eny-
híteni a kellemetlen intim tüneteket is.
A Lactacyd Pharma SZENZITÍV intim mosa-
kodó pedig különlegesen kímélô összetéte-
lének köszönhetôen az érzékeny bôrû nôk 
számára nyújt mindennapi ápolást.
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A jóindulatú daganatra jellemzô, hogy környezetétôl élesen elhatárolódik, 
növekedése lassú. Sejtjei hasonlítanak azon szövet sejtjeihez, amelybôl 
kiindult. A benigus tumor ezeken kívül nem fekélyesedik ki, és nem ad át-
tétet más szervek felé. Ugyanakkor okozhat panaszt a páciensnek, például 
mert nyom egy ideget, vagy olyan méretûre nôhet, amely már akadá-
lyozhatja az adott szervet funkciójának ellátásában. Ilyenkor rendszerint 
gyógyszeres kezeléssel vagy sebészeti beavatkozással el lehet távolítani 
ôket, ezt követôen – ellentétben a rosszindulatú daganatokkal – általában 
nem kell tartani kiújulásuktól. 

Bőrön
A jóindulatú daganatok összes fajtáját lehetetlen volna egy rövid írásban 
tárgyalni, de bôrünkön elôforduló változatai közül mindenképp meg kell 
említeni az öregkori szemölcsöt (orvosi nevén: verruca seborrhoica). Ez 
a nagyon gyakran elôforduló, a hámszövetbôl kiinduló daganat idôsebb 
korban jelentkezhet a törzsön és a végtagokon. Egyedül is felbukkanhat, 
de jellemzôen nagyobb számban jelenik meg. Színe a sárgásbarnától a 
feketéig változhat, széle éles, laposan emelkedik elô a bôrbôl. Mérete pár 
milliméter és több centiméter között mozoghat. Soha nem fajul rosszindu-
latú daganattá, mégis érdemes megmutatni szakorvosnak, mert a laikus 
szem esetleg összekeverheti a súlyosan rosszindulatú melanómával. 

A testünk felszínén érzékelhetô jóindulatú tumorok közé tartoznak 
a zsíreredetû lipómák is. Nagyságuk különbözô lehet, tapintásuk tömör, 
nemegyszer több alakul ki belôlük szimmetrikusan fôként a végtagokon, a 
háton, a mellkason. Általában nem okoznak panaszt, de nem ritka, hogy 
a menopauza idôszakában lévô nôkön a csomók hirtelen fájdalmassá vál-
nak, kínzó viszketés, levertség is jelentkezhet. Ilyenkor a lipómák sebészi 
eltávolítása segíthet.

Méhben
Bár a többi benignus tumorhoz hasonlóan a mióma, vagyis a méhfal sima-
izomrostokból és rostos kötôszövetbôl kialakuló jóindulatú daganata sem 
veszélyes önmagában, esetleges következményei miatt mindenképpen fel 
kell rá hívni a figyelmet. Erre a viszonylag gyakori (a fogamzóképes nôk 
csaknem negyedét) érintô elváltozásra ugyanis sokszor azért derül fény, 
mert megnehezíti a teherbeesést. A mióma ugyanis nemegyszer gyengíti 
a méhnyálkahártya vérellátását, és megakadályozza, hogy a megterméke-
nyített petesejt beágyazódjon. Ha a foganás mégis sikeres, akkor viszont 
a terhesség második szakaszában a hormonális változások miatt a tumor 
növekedésnek indulhat, ami méhösszehúzódást és így vetélést, koraszülést 
okozhat. A mióma a magzat napvilágra jövetelekor is komplikációkhoz 

A jóindulatú daganatokról
A tumorfajták egy kisebb része felel a halál-
lal végzôdô daganatos betegségekért, ezeket 
nevezik rosszindulatú (orvosi nyelven malignus) 
daganatoknak. A jóindulatú (benignus) dagana-
tok általában nem veszélyeztetik közvetlenül a 
páciens életét, egyes fajtái ronthatnak azonban 
életminôségén, és orvosi beavatkozást igényel-
hetnek. Ellenôrzésük azért is szükséges, mert 
bizonyos fajtáik malignus tumorokká fajulhatnak.

A benignus tumorok számos alapjellemzôjükben
különböznek a rosszindulatú daganatoktól:

– nem roncsolják a körülöttük elhelyezkedô szöveteket
– nem képeznek áttéteket
–  ellenôrizhetetlenül növekednek a szervezetben, ám  

mûtét után általában nem újulnak ki
–  növekedésük az esetek többségében lassabb, mint a 

rosszindulatú daganatoké
–  szerkezetük azonos az ôket körülvevô szövetekével, 

elszigeteltek 

Videónkon dr. Borbényi Erika  beszél 
a jóindulatú daganatokról. 
Használja okostelefonja

QR-kód leolvasó applikációját!

Információs videó

hirdetés

vezethet: mivel zavarja a méhfal normális összehúzódásait, elhúzódhat a 
szülés, ezért sokszor császármetszést végeznek az édesanyán.

  A kisebb miómák igen ritkán okoznak tüneteket, sokszor csak a 
medenceûri rutinvizsgálatkor veszi észre a nôgyógyász. Mindenképp 
érdemes gyanakodni, ha gyakori a két menzesz közötti vérzés, vagy ha 
a menstruáció erôs és fájdalmas. Szintén a tünetek közé tartozhatnak 
a vizelet- és székletürítési problémák, a puffadás, a görccsel járó alhasi 
fájdalom. A mióma kezelésére többféle (többek között mûtéti vagy hor-
montartalmú gyógyszerekkel történô) megoldás szóba jöhet, ezek közül a 
tumor mérete, a további gyermekvállalási szándék stb. alapján választják ki 
a leginkább megfelelôt.

Férfiakban
A prosztata, más néven dülmirigy jóindulatú megnagyobbodása (benignus 
prosztata hiperplázia; BPH) a férfiak leggyakoribb benignus tumora. Ez a 
felnôttekben mintegy 20 gramm tömegû, szelídgesztenye nagyságú szerv 
a húgyhólyag alatt található, ahol körülveszi az abból induló húgycsövet. 

Éppen ezért a daganat vizelési nehézséget okoz – e tünetre az 50 feletti 
férfiak mintegy fele, a hetvennél idôsebbeknek 70-80%-a panaszkodik.  
A BPH-s páciens férfi hólyagja vizeléskor nem mindig ürül ki teljesen, 
a vizelet pang, ez pedig a húgyhólyag és a vesemedence fertôzéses 
betegségéhez vezethet. A betegek gyakran panaszkodnak arra, hogy két 
órán belül újra vizelniük kell, és az inger éjjel is jelentkezhet, továbbá a 
vizelettartási nehézségek sem ritkák. 

  Ha a kezelés indokolt, akkor elôször többnyire olyan készítményeket 
kap a beteg, amelyek ellazítják a prosztata és a hólyag meghatározott 
izmait, és így könnyebbé teszik a vizelet ürítését. Léteznek olyan gyógy-
szerek is, amelyek hatására a prosztata összezsugorodik. Az is elôfordul, 
hogy a kétféle terápiát egyidejûleg alkalmazzák. Ha mindez nem vezet 
eredményhez, akkor szóba jöhet még a mûtéti beavatkozás, többnyire az 
úgynevezett transzuretrális rezekció; a rendszerint gerincvelôi érzéste-
lenítéssel végzett beavatkozás során egy endoszkóphoz csatlakoztatott 
sebészi eszközzel távolítják el a megnagyobbodott mirigy egy részét.

Pap Gyula n 
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Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi 
Szolgálat (ÁNTSZ) szerint hazánkban 1977 és 
1997 között évente átlagosan 240, az azóta eltelt 
idôszakban viszont csak évente mintegy 46-84 
embert érintett a kullancs terjesztette enkefalitisz 
(agyvelôgyulladás). Az ÁNTSZ a kedvezô vál-
tozást többek között a betegség ellen adott 
védôoltások elterjedésének tulajdonítja. Hogyan 
szerezhetünk védettséget a parazita okozta 
fertôzés ellen?
        

  agyarországon fôként a sárgásbarna közönséges kullancs (Ixodes 
ricinus) okoz bajt.  A parazita mérete kb. 1-4 milliméter között változik, ha 
teleszívja magát vérrel, teste babszem nagyságúra nôhet. Az enkefalitiszt 
okozó vírust a vadon élô állatokról viszik az emberre a kullancsok. Érde-
mes tudni, hogy az ÁNTSZ adatai szerint a leginkább fertôzöttnek számító 
területeken is csak mintegy minden ezredik élôsködô hordozza a vírust, 
másutt pedig öt-tízezer állatból egy okozhat fertôzést. Az enkefalitisz 
szempontjából a leginkább veszélyeztetettnek azok a középkorú embe-
rek számítanak, akik hivatásuk miatt gyakran kerülhetnek érintkezésbe 
a parazitákkal, így például a favágók, vadászok, erdészek. A fertôzések 
jelentôs része tünetmentesen folyik le, kisebb része pedig az influenzához 
hasonló tüneteket (rossz közérzet, láz, fejfájás) produkál. Az ÁNTSZ ada-
tai szerint a betegség jellemzôen teljes felépüléssel végzôdik, néha viszont 
súlyos idegrendszeri következményeket okozhat. 

  Akik el szeretnék kerülni ez utóbbiak kockázatát, azok beoltathatják 
magukat kullancs-enkefalitisz ellen. (Fontos tudni, hogy ez a vakcina a 
szintén kullancsok terjesztette Lyme-kór ellen nem véd.) A védettséget a 
következôképpen lehet megszerezni: az elsô vakcina beadását követôen 
egy hónappal következik a második oltás, a harmadik pedig egy év múlva. 
Erre három évvel a páciens emlékeztetô oltást kap, majd ötévente egy-egy 
újabbat. 

Az oltások vénykötelesek, az ellenjavallatokról (pl. lázas betegség, 
egyes allergiák) a háziorvos tájékoztathat. Magyarországon kétféle vak-
cinához lehet hozzájutni (legalábbis elvileg). Mindkettô létezik gyerek és 
felnôtt változatban, hatékonyságukban nem mutatkozik különbség, csak 
gyártásuk technológiájában – és az árukban. Ám mint ahogy arról nemrég 
egy dél-alföldi lap (majd nyomában egy piacvezetô hírportál) is beszámolt, 
a mintegy feleannyival olcsóbb készítmény több mint egy éve szinte hoz-
záférhetetlen. Igaz, az oltássorozat akkor is hatásos, ha a pénztárcabarát 
anyaggal kezdik, és a drágábbal folytatják. Ugyanakkor egy komplett csa-
ládnál súlyos tízezrekre rúghat a különbség, míg a teljes védettséget adó 
oltássorozat végére érnek.

                 P. Gy. n 

M

Vakcina
kullancsfertôzés ellen

Bár a népi hagyomány több házi gyógymódot ismer az égési sérülések kezelésé-
re, a szakemberek mégis azt mondják, a legfontosabb azt kideríteni, elégséges-e 
az otthoni ellátás, vagy orvosi kezelésre van szükség. 

Az elsô fokú sérülés a leggyakoribb. Ezt okozhatja 
túlzásba vitt napozás, bármilyen, figyelmetlenségbôl 
adódó rossz mozdulat (pl. vasalás, fôzés, sütés 
közben), mechanikus irritáció. Utóbbi esetében, 
miközben bôrünk egy felülethez súrlódik, hô ke-
letkezik, ez pedig sérülést eredményez. Ezekben az 
esetekben piros, feszes, fájdalmas a bôrfelület. 

Másodfokú égés esetén, egyelôre még kisebb 
területen, hólyagok is kialakulnak, hiszen nemcsak 
felületi, hanem eggyel mélyebb réteget érintô sérü-
lés történik. Leginkább háztartási balesetek során, a 
forró víztôl, a vasaló, a sütô miatt szenvedhetünk el 
ilyen jellegû kellemetlenséget.

A harmadfokú égési sérülés elsôsorban üzemi, 
elektromosság okozta baleset során szenvedhetô 
el, a tünetek pedig nemcsak nagyobb területen 
megjelenô hólyagok formájában jelennek meg, de 

ezek gennyet is tartalmaznak, és a hólyagok közötti 
bôrfelület is elhal.

A negyedfokú égés a legsúlyosabb: ilyenkor 
nagy kiterjedésû, fekete, elhalt bôrfelülettel jár a 
károsodás.

Dr. Börzsei-Knoll Veronika, az Emineo Egész-
ségügyi és Baleseti Központ egyik szakmai vezetôje 
elmondta, attól függôen, mennyire súlyos a sé-
rülés, és testünk hány százalékát érinti, annak 
megfelelôen kell orvoshoz fordulni.

– Az orvostudományban a Wallace-szabályt 
használják annak megállapítására, mennyire súlyos 
egy égési sérülés, milyen kezelést igényel annak 
ellátása – mondta dr. Börzsei-Knoll Veronika. –  
A módszer kilencszázalékos területekre osztja a tes-
tünket. Ha már 35-40 százalékos az égett terület, 
akkor súlyos sérülésrôl beszélünk, és haladéktalanul 

Enyhe égési sérülésre
a csapvíz a leghatásosabb gyógyír

mentôt kell hívni, a beteget kórházba kell szállítani.
A két legenyhébb fokozat esetében azonban 

otthon is kezelhetô a sérülés. Az égett felületet 
tanácsos 15-25 percre hideg, folyó csapvíz alá 
tenni, hogy lehûtsük az érintett testrészt. Így 
lassíthatjuk a további sejtek elhalását, emellett 
remek fájdalomcsillapító hatása is van. Jeget 
ne használjunk, mert azzal nagyobb kárt okoz-
hatunk, mivel lefagyasztjuk a megsérült részt. 
Ugyancsak ne alkalmazzunk kenôcsös, tejfölös, 
hintôporos módszereket, mert elfertôzôdhet a 
seb. Az égett felületen keresztül ugyanis köny-
nyebben utat találnak a baktériumok a szerve-
zetbe. A minél gyorsabb gyógyulás érdekében a 
sebre egy tiszta, steril gézlapot helyezzünk, és a 
hólyagokat se lyukasszuk ki!

                P. C. n 
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Érkezik a felfázás szezonja!
A megelőzés intim kérdései
Öt jó tanácsot mindenképpen érdemes megfogadni abban az esetben, ha egészség-
tudatosságunk odáig terjed, hogy a szezonális veszélyforrásokra külön oda tudunk 
figyelni, esetleg tudjuk magunkról, hogy érzékenyebbek vagyunk a problémára. 

Az öltözködésnél egybôl két dologra is odafigyelhetünk: a meg- és felfá-
zásos megbetegedések ellen kiváló védekezés a réteges öltözködés, az egyes 
rétegek fel- vagy levételével pontosan tudjuk szabályozni hôháztartásunkat. Hi-
deg, nedves idôben a baktériumok is virgoncabbak, s érdemes odafigyelni arra az 
összefüggésre is, hogy hideg hatására az erek a vérbôséget csökkentve összehú-

az hosszú távon sokkal eredményesebb lehet, mint ha folyton-folyvást az antibio-
tikumok segítenek ki bennünket a bajból. (Gondoljunk csak a manapság sokat 
emlegetett antibiotikum-rezisztens baktériumtörzsek megjelenésére!)

Hólyagunkban a nem ürített vizelet miatt félóránként duplázódhat meg 
a baktériumok száma, így a felfázással kapcsolatban különösen fontos, hogy 
betartsuk az „aranyszabályt”: naponta 2-3 liter vizet meg kell innunk. Ha hat-
ványozni akarjuk a folyadékbevitel jótékony hatását, válasszunk csalán- vagy 
medveszôlô-, esetleg zöldteát.

Ha elmarad a kezelés: vesemedence-gyulladás
mint szövődmény
Ha a hólyaggyulladást nem kezelik idôben vagy megfelelôképpen (antibiotikum-
mal vagy egyéb más módszerrel), a gyulladás továbbterjed a vesékre. A veseme-
dence-gyulladás három betegcsoport számára különösen veszélyessé válhat: ôk a 
csecsemôk, illetve kisgyerekek (bár ez esetben általában valamilyen veleszületett 
rendellenesség a kiváltó ok), a nôk, különösen a terhesség alatt és az azt követô 
idôszakban, valamint az idôsek, különös tekintettel a prosztatanagyobbodásban 
szenvedô férfiakra. 

C. J. n
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zódnak, miközben az pedig a nyálkahártya megfelelô védekezéséhez szükséges 
lenne.

A nem pamut alapú intim ruhadarabok szó szerint a melegágyai a baktériu-
moknak, amelyek gyorsan szaporodnak a levegôtlen helyeken – ezért részesítsük 
elônyben az úgynevezett lélegzô ruhákat. Bár nyilván mindenki úgy gondolja magá-
ról, hogy tisztálkodási szokásaiban nincs semmi kivetnivaló, rendszeresen visszatérô 
felfázásos panaszoknál érdemes szigorúbbnak lennünk magunkkal szemben. 

Kulcsfontosságú, hogy immunrendszerünket felkészült állapotában érje a 
„támadás” a felfázás részérôl: ha a szervezet limfocitái küzdenek a betegséggel, 

A felfázást (hólyaghurutot) az ese-
tek 70-95%-ában egy az E. coli 
törzsbôl származó baktérium okoz-
za. Úgynevezett felszálló fertôzés, 
amely a húgycsövön keresztül 
vándorol fel a belsô szervekhez, 
és leggyakrabban a húgyhólyag 
nyálkahártyáját támadja meg, de 
szélsôséges esetben veszélyes 
lehet a vesemûködésre is. 

Videónkon dr. Fekete Ferenc  
beszél a felfázásról. 

Használja okostelefonja
QR-kód leolvasó applikációját!

Információs videó



10 gyógyhír magazin 11gyógyhír magazin

hirdetés

Érzékeny ősz

Ha vetünk egy pillantást a pollennaptárra, akkor kiderül, hogy az emlegetett 
parlagfüvön kívül (e növény virágzási periódusa augusztus-szeptemberben 
ér csúcsra, de még októberben is szórja a virágport) szintén veszélyforrás 
ilyenkor a vadkender, a feketeüröm, a fenyôfélék vagy a szagos borjúpázsit 
pollenje. Szeptemberben szórja a legtöbb virágport a közönséges orosz-
lánfog, a libatop és az aranyvesszô, de az útifûfélék, valamint a különösen 
allergén pázsitfûfélék is aktívak még ilyenkor. Hogy a csalán érintése min-
denkinek kiütést okoz, az közismert, de talán csak kevesebben tudják, hogy 
a növény májustól októberig a levegôben szállongó pollenjei is allergiás re-
akciót válthatnak ki.

Ôsszel megszaporodnak a levegôben a gombaspórák, a szintén aller-
gén és amúgy az egész évben a levegôben lévô penészspóráknak pedig az 
idôjárás változása kedvezôbb életkörülményeket biztosít. Szintén a környe-
zeti körülmények magyarázzák, hogy ôsszel erôsödnek a tünetei azoknak, 
akik poratka-allergiában szenvednek. 

Sokan – tévesen – a házipornak tulajdonítják a fenti, egyebek mellett 
légúti tüneteket kiváltó túlérzékenység kialakulását, pedig az igazi felelôs 

a poratka, egészen pontosan annak ürüléke. A leggyakrabban két, a pó-
kokkal rokonságban álló, mintegy egyharmad milliméter nagyságú ízeltlábú 
okozza a bajt (tudományos nevük: Dermatophagoides pteronyssus, illetve 
Dermatophagoides farinae). Az apró élôlények a testünkrôl származó, elhalt 
hámsejteket fogyasztják, melyekbôl egy felnôttrôl naponta mintegy másfél 
gramm válik le – ez a mennyiség mintegy egymillió poratka napi tápláléká-
nak elegendô. A ô mikroszkopikus méretûvé töredezett ürüléküket a levegô 
szállítja el a lakás többi részébe kedvelt élôhelyeikrôl, az ágyról-ágynemûrôl, 
bútorhuzatokról, szônyegekrôl, plüssállatokról. Számuk ôsszel azért növek-
szik, mivel jellemzôen ilyenkor (a fûtési idôszak elôtt) legmagasabb a lakások 
páratartalma, és ez a körülmény kedvez az atkáknak.

Az allergiás tünetek – a pollenek okozta és a más okokból kialakuló 
túlérzékenység esetében is – novemberre általában csillapodnak, a beteg-
séget ezzel együtt komolyan kell venni, a kellemetlen szövôdmények kö-
zött ugyanis az elhúzódó alsó légúti hurut vagy a krónikus ormelléküreg-
gyulladás mellett az asztma is szerepelhet.

P. Gy.   n 

A strandszezonnal korántsem érnek véget az allergiások megpróbál-
tatásai: számos más virágpor mellett ilyenkor még a méltán rossz hírû 
parlagfû pollenje is megkeseríti az arra érzékenyek életét, és az ôszi 
idôszak ezen kívül is újabb nehézségeket okoz az allergiás betegeknek.

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
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A tüdôrák hazánkban az egyik vezetô haláloknak számít. 
A leggyakoribb típusa, a nem-kissejtes tüdôrák, aminek az 
egyik legjelentôsebb rizikófaktora a dohányzás. A dohányzá-
son kívül azonban még számos egyéb rizikófaktor van jelen a 
mindennapokban. Lássuk, melyek ezek:

A színtelen és szagtalan, egészségre ártalmas radon gáz
A tüdôrákot okozó tényezôk sorában a radon gáz a cigaretta után a máso-
dik helyen áll. A radon a környezetünkben megtalálható radioaktív nemesgáz, 
amelynek egy része kiszabadul a térbe. Ez a gáz kiszivároghat építôanyagokból, 
a talajból, illetve a talajban levô radon gázt elnyeli az ivóvíz, így az a vezetékes 
hálózaton keresztül eljuthat a lakásokba is. Ha a radont poros vagy dohány-
füstös levegôvel lélegezzük be, akkor ezek a radioaktív részecskék közvetlenül 
letapadnak a tüdô falán, így a hörgôk és a tüdô belsô felületét borító hámsej-
teket közvetlenül sugározzák be. 

Azbeszt
Kétszeresére emeli a tüdôrák kockázatát. A korábban rendkívül népszerû 
építôanyag használatát mára már betiltották, azonban még mindig lehet talál-
kozni vele az építôipari bontómunkák, illetve különbözô gyári munkák során. 
Az azbesztpor belélegzésével a káros kémiai anyagok mélyen a tüdôbe jutnak, 
ahol felsértve a tüdô falát hegesedést indítanak el, amibôl rákos burjánzás is ki-
alakulhat. Ezen munkák során ezért rendkívül fontos a megfelelô védôruházat 
viselése.

Passzív dohányzás
Sok dohányos bele sem gondol abba, hogy a füstöléssel nemcsak a saját, 
hanem a környezete egészségét is károsítja. A passzív dohányosok tüdejébe 
majdnem azonos mennyiségû füst – és benne lévô káros anyag – jut be, mint 
az aktív dohányosokéba. Ezért tiltják meg egyre több országban a zárt helyen 
való dohányzást. Hazánkban háromszor több ember egészségét károsítja a 
passzív dohányzás, mint bármilyen közúti baleset. Fontos tudni, hogy a gyer-
mekek és a kismamák szervezetét a dohányfüst még inkább károsítja, ezért 
ügyelni kell arra, hogy ôket ne érje a füst.

Foglalkozáshoz kapcsolódó kockázati tényezők
Bizonyos foglalkozások magasabb kockázati tényezôvel rendelkeznek. Ezeknél 
a munkaköröknél ügyelni kell a károsító tényezôk csökkentésére. Ilyen foglal-
kozások például: festô, nyomdász és különbözô vegyipari, valamint építôipari 
munkák is. 

Óvatosan a vegyszerekkel
Egyes tisztítószerek rákkeltô anyagokat tartalmazhatnak, mint például a 
paradiklór-benzol, más néven PDCB. Érdemes a termékek címkéjét alaposan 
elolvasni és használatukat elkerülni. Ha mégis ilyen termékekkel kell dolgoz-

nunk, akkor tegyük azt nyitott ablaknál, közben orrunkat és szánkat takarjuk 
el egy kis kendôvel.

A rizikófaktorok kizárásán kívül fontos a rendszeres szûrés, hiszen az 
idôben felismert daganatos megbetegedések kezelhetôek! Ma már léteznek 
olyan szájon át szedhetô célzott terápiák, amik növelik a betegek túlélési 
esélyeit. Ezen gyógyszerfejlesztéseknek köszönhetôen a korábbi terápiákhoz 
képest már elérhetônek látszik a betegség krónikussá szelídítése, mellyel a 
várható túlélés megháromszorozódhat.

           W.  P. n 

A tüdôrák nem csak
a dohányosok betegsége

mobil-web:vep.qr-website.com
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A gondolataim is 
sokkal rendezettebbek lettek 

Dr. Mikesy Levente 

– Sokan menhelynek tekintik a gyepmesteri telepeket, és nem tudatosul bennük, hogy az 
ivartalanítás hiánya miatt van olyan sok állat ezeken a helyeken. Mindeközben a menhelyek 
már egyre kevésbé tudnak új állatokat befogadni, annyira tele vannak. Az emberek nagyon 
örülnek a kölyökkutyáknak, sokszor kifejezetten akarják, hogy saját kedvencüknek legyen 
kölyke, és csak utána döbbennek rá, hogy 6-8 kölyökkutyával nem tudnak mit kezdeni. Ab-
ban bíztam, hogy ha a blog segítségével az emberek látják, mi történik, talán átgondoltabban 
fognak cselekedni. 
Aki ezzel szembesíti az embereket, gondolom, nem lesz túl népszerû.
– Alig két hete dolgoztam az Illatos úton, amikor elkezdtem egyebek mellett szakmai té-
mákról blogolni, mint például hogy a stressz milyen hatással van az állatokra, illetve hogyan 
próbálnak küzdeni ellene. A betegségektôl kezdve az örökbefogadáson át sok témát érin-
tettem. Elôre figyelmeztettek, hogy sokan nekem fognak esni, így is lett. Támadási felületet 
nyújtottam, mert létrejött a korábbiaknál könnyebben elérhetô kommunikációs lehetôség, 
volt már Facebook-oldal, kommenteket lehetett írni. Sokan azt jósolták, pár hét múlva be fo-
gom fejezni. Lelkileg tényleg nagyon megterhelô volt egy-egy durva reakció után a következô 
posztot ugyanúgy, jó hangulatban megírni. Leginkább önkontrollt és türelmet tanított a 
blogírás. Vannak, akik nem is értik, amit olvasnak, mert egész egyszerûen mást akarnak 
érteni a szövegbôl. A második évtôl kezdve megváltoztak a kommentek: attól fogva azt ne-
hezményezték, hogy túl jó színben tüntetem fel az Illatos úti tevékenységünket, miközben 
kizárólag tényeket fogalmaztam meg: a dolgozók valóban mindent megtesznek az állatokért, 
amit csak tudnak. Ennek az lehetett volna a veszélye, hogy egyre inkább menhelynek fogják 
tekinteni az Illatos utat, és még több állat kerül be, de ez nem következett be, 2012-13-ban 
a hozzánk beérkezô állatok száma nagyjából állandó volt, 2014-tôl már az összlétszám is 
folyamatosan csökkenni kezdett, és ami a legfontosabb: lassan két éve nem kell ott helyhiány 
miatt egészséges állatot altatni.
A blogon egy-egy jó kép és személyes történet kapcsolódik minden egyes kutyához, 
macskához.
– Az elsôdleges cél mindvégig az volt, hogy minél több kutyát örökbe fogadjanak, hiszen csak 
így lehet az altatásveszélyt elkerülni. Hogy ezt hogyan lehet elérni, menet közben tanultam 
meg. A direkt, agresszív üzenetek a médiában már annyira általánosak, hogy az emberek 
immunisak lettek rájuk. Felismertem, hogy minden fotó mögé egy valódi, átélhetô történet 
szükséges, valami olyan, amivel megragadom az emberek figyelmét.
Személy szerint mit profitáltál a blogírásból? 
– Jobban megismertem magamat, a kifejezôkészségem javult, a gondolataim is sokkal rende-
zettebbek lettek. Egyszerûen fel kellett nônöm a feladathoz.
(Dr. Mikesy Levente júliustól megvált munkahelyétôl, saját magánpraxisát tervezi. Ha kíváncsi 
rá, hogyan került kapcsolatba egy paksi menhellyel, vagy hogy miért kísérte el a fotózásra az 
emberi léptékkel mérve 85 éves, Papa nevû kutya, látogasson el a gyogyhir.hu weboldalra  
a teljes interjúért.) 

Földvári István n 

Dr. Mikesy Levente (29) ötödik születésnapján jelentette ki elôször, hogy 
állatorvos szeretne lenni.  Amikor az Illatos úton kezdett dolgozni, tisztában 
volt vele, hogy nagyon sok állatnak segíthet a gyepmesteri telepen, s mindig 
is erre vágyott, de azzal is, hogy munkahelyének nagyon rossz a megítélése. 
Úgy gondolta, hogy ennek oka leginkább a kommunikáció hiánya – ezért 
indította el 2012-ben az ebdoc.hu blogot. 
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Kutyás sportok  
nem csak egészségeseknek

Ha kutyáról és mozgásról beszélünk, legtöbbünknek a napi séta vagy maximum 
a futás jut eszébe. Azonban ennél a gazdának és a kutyának is jóval szórakozta-
tóbb lehetôségek állnak rendelkezésükre. A kutyával eltöltött idô egy betegség-
gel küzdô ember számára, ahogy az egészségeseknek is, rendkívül sokat adhat. 
„Szerintem már az sokat segíthet egy akár fizikálisan leromlott vagy mentálisan 
zárkózott embernek, hogy mindennap van miért felkelnie, nem roskadhat ma-
gába, mert valakirôl, a kutyájáról gondoskodnia kell. Új célokat ad az embernek. 
Az agilityben tényleg megtalálható a 8-9 évestôl a 70 évesig minden életkor a 
pályán. Nálunk nincs konvencionális forma, minden sportkutyás tegezi a másikat. 
Ha valaki elkezdi, egy igazán szuper, új társasághoz tud csatlakozni” – mesél 
hihetetlen lelkesedéssel Kárpáti Dalma, a Dogs ’N Sports kutyaiskola agility rész-
legének vezetôje. „Mindenki számára nyitott a kutyás világ. Léteznek paragility 
versenyek, sôt rendeznek belôlük világbajnokságot is minden évben, ahol Ma-
gyarországról induló párosok igazán szép eredményekkel szoktak büszkélkedni. 
Ilyenkor a pályát specifikusan alakítják ki olyan távolságokkal, hogy azt mankóval, 
illetve mindenféle kerekesszékkel meg tudják oldani a versenyzôk. Például volt 
egy vak férfi, aki felállt a pályára úgy, hogy a kutyája nyakában csilingelt egy 
csengô, így tudta, mikor hol járhat, milyen vezényszavakat kell használnia, elôtte 
pedig a pályarajzot a tenyerére rajzolták le.”

A kutyával végzett sportolás egy beteg vagy mozgássérült embernek ha-
talmas önbizalmat adhat. Sok betegség esetén pedig a gyógyuláshoz vezetô 
út, a rehabilitáció elengedhetetlen része a mozgás, amihez igazán jó motivációt 
adhat, ha a család kedvence is részt vehet benne. A közös sportolás a legyen-
gült szervezet számára is segítség lehet a jó fizikai állapot visszaszerzésében és 
megôrzésében, valamint a betegség okozta depresszió és más lelki problémák 
leküzdésében. „A frizbiversenyek távolsági kategóriájában is találkozhatunk 
mozgássérültekkel, akik helyt tudnak állni a pályán. Ebben a témakörben egy 
emlékverseny is létezik Kathy Miller and Ruckus Trophy néven. Kathy Miller sú-
lyos betegen (daganatos betegségben szenvedett) is addig frizbizett, ameddig 
csak tudott, és egészen haláláig kijárt versenyekre. Flyballozni is szuperül lehet, 
mivel ott a kutyának önállóan kell teljesítenie a feladatot, így a gazdi részérôl nem 
igényel nagyobb fizikai igénybevételt. A dog dancingeléshez sem kell feltétle-
nül kirobbanó fizikai erô. Trükktanításokból és koreográfiából áll, amit mindenki 
maga kreál egy általa választott zenére. Vannak hobbiosztályok, ahol a kutyát 
végig lehet jutalmazni, illetve rövidebb kûrök is elegendôk. Itt a trükktanítások 
által erôsödik a kutya-gazda kapcsolat, és ha valaki ráérez az ízére, egyre nehe-
zebb és nehezebb feladatokra tudja rávenni a kutyáját. Van heelwork to music 
és freestyle kategória is” – tudtuk meg lehetôségeinket az iskola vezetôjétôl. Lát-
hatjuk, hogy számtalan fajtája létezik a kutyás sportnak, csak meg kell találnunk 
a számunkra és kutyánk számára a legmegfelelôbbet – bár az angol elnevezések 
arra utalnak, hogy egyelôre mindez gyerekcipôben jár Magyarországon.

Brjeska Dóra n
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Háziállataink rendkívüli tulajdonságokkal rendelkeznek. Már 
a jelenlétük is különleges hatással van ránk. A kutyáknak és a 
macskáknak már a simogatása is nagyon megnyugtat, csökken-
ti a magas vérnyomást és enyhíti a depressziót. Kutatások sze-
rint a macskák dorombolása egy olyan számunkra különleges 
frekvencián mozog, ami gyorsítja a törött csontok gyógyulását. 
Így már érthetô, miért dorombolnak akkor is, ha fáj valamijük. 
A nyulak is igazán különlegesek. Az állatok közül az ô bundájuk 
az egyetlen, ami nem tapad bele a sebekbe, így ôket rendszere-
sen alkalmazzák égési sérültek mellett terápiás állatként.
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A fül páros halló és egyensúlyérzékelô érzékszervünk, melynek 
három részét különböztetjük meg: a belsô fület, a közép- és a külsô 
fület. A külsô fül részei a bôrrel fedett fülkagyló, valamint a csontos 
és porcos külsô hallójárat; utóbbi megbetegedései különösen gya-
koriak a strandidôszakban. 

Strandolni fülfájás nélkül

A külsô hallójárat egy gyerekeknél mintegy 1,5-2,0, 
felnôtteknél 2,8-3,8 centiméter hosszúságú csô. Külsô 
kétharmadában helyezkednek el azok a módosult 
faggyúmirigyek, amelyek a fülzsírt (orvosi nevén: 
cerumen) termelik. A cerumen jelentôs szerepet játszik 
szervezetünk egészségének védelmében, hiszen savas 
kémhatásának köszönhetôen baktérium-, gomba- és 
vírusölô tulajdonsággal rendelkezik. 

  A külsô hallójárat védekezési mechanizmu-
sa azonban meglehetôsen sérülékeny, a különbözô 
baktérium- és vírusfertôzések, fizikai behatás, allergiás 
megbetegedések, diabétesz stb. mellett attól is begyul-
ladhat, ha víz kerül bele – és a tapasztalatok szerint 
pont ez a gyulladás egyik leggyakoribb kiváltó oka.  
A páciens ilyenkor egy fürdést követôen arra panasz-
kodik, hogy füle (magától vagy például rágáskor, érin-
tésre) fáj; esetleg gennyes folyást tapasztal a füleibôl, 
netán úgy érzi, valamilyen idegen anyag került hallójá-
rataiba. Rossz hír, hogy nemcsak a betegség fájdalmas, 
hanem sokszor a vizsgálat és a kezelés is. Utóbbi során 
elôször is eltávolítják a fülbôl a felgyülemlett váladékot. 
(Ilyenkor a páciens rögtön úgy érzi, hogy jobban hall: 
ez az egyik jel, amelynek alapján a külsô hallójárat 
gyulladását meg lehet különböztetni például a közép-
fülgyulladástól.) Ezután az eset súlyosságától függôen 
a kezelôorvos dönthet a fülcseppek vagy pedig a fülbe 
helyezett gyógyszeres gézcsíkok alkalmazása mellett. 
Fontos, hogy a teljes gyógyulásig ne érje víz az érintett 
területet. A házi orvoslás semmiképpen nem ajánlott, 
hiszen csak fül-orr-gégész szakorvos döntheti el, va-
jon külsô- vagy például a másmilyen terápiát igénylô 
belsôfül-gyulladás okozza-e a tüneteket. A kérdést 
elsôsorban a dobhártyakép vizsgálatával lehet eldönte-
ni, vagy ha ez a hallójárat duzzadtsága következtében 
nem lehetséges, akkor a kísérô szimptómák, illetve a 
váladék milyensége adja meg a választ. 

  A legjobb védekezés természetesen a 
megelôzés: aki hajlamos a betegségre (a vízi 
örömökrôl viszont nem kíván lemondani), jól 
teszi, ha beszerez egy alkalmas füldugót. 
A nekünk megfelelô típus kiválasztásá-
hoz nyugodtan fordulhatunk tanácsért 
szakorvoshoz, gyógyszerészhez. 

  Amúgy bármilyen okból is jutott víz a 
hallójáratba, mindenképp el kell azt távolíta-
ni, hiszen a felázott bôr hajlamosabb a meg-
betegedésre, amit a levegôben 

Hatóanyagai miatt elônyös lehet:
•  rendszeresen uszodába, strandra, 

gyógyfürdôbe járóknak
•  váladékozó hallójárat esetében
•  hallójárat viszketésének csökkenté-

sére
•  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.

A KOcKÁZATOKrÓL
 OLVASSA EL A HASZNÁLATI

 ÚTMUTATÓT, VAGY KérdEZZE
MEG KEZELôOrVOSÁT

cE jeles orvostechnikai eszköz.
EP kártyára kapható.
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BORAMID® fülcsepp

normál körülmények között is megtalálható kórokozók 
is kiválthatnak. Sokan hajmosás, zuhanyozás után érzik 
úgy, hogy kotyog valami a fülükben – ilyenkor sem-
miképp ne ragadjunk fültisztító pálcikát, forduljunk 
inkább szakorvoshoz, aki kifecskendezi (köznyelven: 
kimossa) fülünkbôl a bajt okozó folyadékot. A vattás 
végû fültisztítóval kapcsolatban amúgy is óvatosság-
ra intenek a hozzáértôk. E vattával ellátott pálcikák 
ugyanis a fülzsírt dugószerûen összepréselhetik, vagy 
pedig eltávolíthatják, felszámolva ezzel testünk egyik 
védelmi vonalát. Ha mindenképp ragaszkodunk hasz-
nálatukhoz, akkor legalább óvatosan, a pálcákkal kifelé 
kotorva tegyük ezt. Ugyanakkor ne feledjük: a vízzel 
keveredô fülzsír felpuhítja a hallójáratot borító bôrt, 
így az különösen könnyen szenved szemmel nem is 
látható méretû sérüléseket, utat nyitva így a különféle 
fertôzéseknek. Arról nem is beszélve, hogy a tisztítópál-
cikákat nem steril vattával burkolják.

  De akkor hogyan tisztítsuk füleinket? Bôven 
elegendô, ha mosakodáskor, hajmosáskor, a strando-
lást követô zuhanyozáskor a fülkagylót és a mögötte 
lévô bôrt lemossuk, és törölközôvel alaposan megszá-
rítjuk. A fülkagylót csak a hallójárat kezdetéig tisztítsuk 
meg, majd a törölközô sarkával töröljük szárazra. 

      Brjeska Dóra n 
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Az étrend-kiegészítô nem helyettesíti a vegyes
étrendet és az egészséges életmódot!

Alkalom elôtti, gyógynövényeket
tartalmazó étrend-kiegészítô

kapszula FÉRFIAK ÉS HÖLGYEK RÉSZÉRE

Keresse a patikákban!

100% gyógynövénytartalom • Nemzetközi labor által
bevizsgált termék • OÉTI által nyilvántartásba vett

• Forgalmazza: Patika Pack, tel.: 450-0897
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