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A Gyógyhír magazin történetében eddig minden évben új tematikát határoztunk 
meg a címlappal kapcsolatban. Idén úgy döntöttünk, eltérünk ettôl a hagyománytól. 
„A magazin megjelenése után több betegem és ismerôsöm jelezte, hogy olvasott 
rólam. Mondhatnám, hogy szinte büszkélkedtek ezzel nekem, mások pedig a cikk 
alapján döbbentek rá arra, hogy mi mindennel foglalkozom” – válaszolta egyik ta-
valyi interjúalanyunk arra a kérdésünkre, hogy mit tapasztalt a megjelenést követô 
idôszakban. 
„Magam sem gondoltam, hogy ennyien olvassák a lapot. Rokonok (távoliak is, akik 
évek óta lappanganak), ismerôsök, Facebook „barátok”, és természetesen a bete-
gek jelentkeztek, hogy látták, olvasták” – jelezte egy másik kedves címlaposunk. 
Számos visszajelzés érkezett olvasóinktól azzal kapcsolatban, hogy érdekesnek és 
folytatandónak tartják a sorozatot. 2016-ban így – megköszönve az olvasók és az 
interjúalanyok bizalmát, valamint a velük végzett közös munka élményeit – folytat-
juk az egészségügy specialistáival megkezdett interjúsorozatunkat.

A Gyógyhír Magazinban elôszeretettel alkalmazzuk azokat a technikai megoldásokat, 
amelyek kitágítják a nyomtatott újság lehetôségeit. Ennek jegyében használjuk a QR-
kódot is, amelynek jól ismert piktogramjait megtalálhatja úgy a hirdetések, mint azon 
kiemelt cikkeink mellett, amelyeket egy-egy magyarázó videóval egészítünk ki.

Hogyan juthatok hozzá plusz információkhoz a QR-kód segítségével?
A dolog roppant egyszerû, mindössze három lépésbôl áll.
1. Okostelefonjára vagy táblagépére töltse le a QR-kód-olvasó alkalmazást.
2.  A telepített QR-olvasó alkalmazással olvassa be az újságból kiválasztott QR-kódot.
3.  A mobil eszközön ezután automatikusan elindul a videofilm, hirdetések esetében 

esetleg rögtön olyan webáruházba „ugorhat be”, ahol kényelmesen meg is rendelheti 
az adott terméket.

Földvári István
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3 az 1-ben az erôs csontokért
A kiváló felszívódású CalciTrio kalcium kombi-
náció egy különleges magyar fejlesztésû ter-
mék. Népszerûségét annak köszönheti, hogy 
kalcium mellett természetes K2-vitamint és 
D-vitamint tartalmaz. Ezek a vitaminok együtt 
szükségesek ahhoz, hogy a kalcium beépülhes-
sen csontjaink-
ba. A D-vitamin 
segíti a kalcium 
felszívódását, 
a K2-vitamin 
pedig a kalcium 
beépülését a 
csontokba. 

A CalciTrio most a legújabb nemzetközi ajánlások
alapján megnövelt D-vitamin tartalommal kapható.

Ajánlott ára: 1799Ft/30db, 2599Ft/60db.

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

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

ALLIX-Forte

Kapható patikákban, bioboltokban,
Tel: 06/30-2100-155,

webáruházban -10%, www.pharmaforte.hu

Hazai gyártású termékTélen is egészségesen!
Hatóanyagai segítik az 
immunrendszert a téli meg-
fázások idején. Támogatják 
az orrüreg, a hörgôk tisztasá-
gát. A téli egészségmegôrzés 
mellett a légúti allergiák 
esetén is kedvezô.
Összetevôk:
Fokhagyma-, torma-, gyöm-
bér-, görögszéna-kivonatok,
citrus flavonoid, hisztidin, C- 
és D3-vitamin

További érdekes cikkeket, 
információkat talál 

honlapunkon és 
Facebook-oldalunkon is:

www.gyogyhir.hu
www.facebook.com/

gyogyhirmagazin
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hirdetés

A különféle daganatok kiváltó oka eltérô lehet, nem is tudjuk minden fajta daganat keletkezését konkrét 
okra visszavezetni. Vannak családok, melyek tagjai különféle daganatokban szenvednek, így a családi 
halmozódás felveti a daganatképzôdésre való hajlam öröklôdésének a lehetôségét. Hangsúlyozni kell, 
hogy nem a betegség öröklôdô voltáról, csak bizonyos veleszületett hajlamosító tényezôkrôl beszélhetünk. 
Akinek a családjában több rosszindulatú daganatos beteg van, annak érdemes jobban odafigyelni arra, 
hogy egészséges életmódot folytasson, és negyven év felett évente vegyen részt szûrôvizsgálatokon, vagy 
végeztessen el magán egy alapos kivizsgálást. Ebbôl a betegség típusból különösen a szemmel kapcso-
latban emlegetett daganatok az igazán ijesztôek. De mi okozhatja azokat? A Gyógyhír kérdéseire Dr. Berta 
András, egyetemi tanár, a Debreceni Egyetem Szemklinika igazgatója válaszolt.

Szemdaganatok
 – még rágondolni is rossz

– Biztosan tudjuk, hogy a bôrrákok mellett bizonyos szemdaganatok, 
mindenekelôtt a szem érhártyájának festékes daganata, az uveális 
melanoma kialakulásában a nap ultraviola sugarai szerepet játszanak. 
Ahogy a bôrt védeni kell az erôs napsütéstôl, ugyanúgy védeni kell a 
szemet is. A bôrünket úgy védjük, hogy nyáron 11 és 15 óra között 
lehetôleg nem tartózkodunk a szabadban, vagy ha igen, akkor fényvédô 
krémet használunk. A szemünket is kevesebb ultraviola sugár éri, ha a déli 
órákban nem a strandon, hanem zárt helyen tartózkodunk. Ha mégis ki-

münk, megfájdulhat a fejünk, ha sokat, és ha nem megfelelô körülmények 
között használjuk a szemünket. Vannak vírusfertôzés okozta daganatok, 
de a szemben elôforduló daganatok nem ilyenek.
Hogyan lehet észlelni, ha baj van? Hogyan lehet gyógyítani? 
- A szabad szemmel nem látható, a szemgolyó belsejében keletkezô da-
ganatok jellegzetes tüneteket okoznak. A beteg azt veszi észre, hogy „az 
egyenes vonalak meggörbülnek, vagy megtörnek”. Ha ránéz egy ablakke-
retre, vagy más négyszögletû tárgyra, akkor ahol egyenes vonalat kellene 
látnia, ott görbét lát. Ezt a jelenséget nevezzük metamorfopsziának, amit 
leginkább torz látásként lehet magyarra fordítani. Ez persze csak akkor 
válik nyilvánvalóvá, ha a beteg a másik szemét letakarja, és egy szemmel 
néz. Vannak, akik csak egyszerûen homályos látásra, vagy valami bizony-
talan látászavarra panaszkodva fordulnak szemorvoshoz, és a szemfenék-
vizsgálat során derül ki, hogy mi áll a panaszok hátterében. Hangsúlyozni 
kell, hogy ha valaki valami szokatlant észlel a szemével és a látásával 
kapcsolatban, akkor forduljon szemorvoshoz, és ne gondolja, hogy „az 
semmi”, és „majd elmúlik magától”.
Gyermekeket érintô tipikus szemdaganat van?
– Újszülött, csecsemô és kisgyermekkorban elôforduló rosszindulatú 
daganat a retinoblasztóma, ami szerencsére ritka betegség. Alapvetôen 
két formája van: az öröklôdô forma, mely két szemet érint, újszülött vagy 
csecsemôkorban kezdôdik és idôben felfedezve eredményesen gyógyít-
ható. Az érintett családokban születô gyermekeket megszületésük után 
havonta ellenôrizzük. Nem minden ilyen családban születô gyermek 
betegszik meg, nagyjából 50 százalékuk teljesen egészséges lesz. A másik 
forma, amit sporadikusnak nevezünk, olyan gyermekeken jelentkezik, 
akiknek a családjában még retinoblasztóma nem fordult elô. Ez a daganat 
általában néhány éves korban véletlenül derül ki, amikor a daganat már 
olyan nagyra nôtt, hogy a pupillán keresztül - fehér színe miatt - láthatóvá 
válik. Ebben a stádiumban a szem és a látás már általában nem menthetô 
meg. Szerencsére a sporadikus retinoblasztómák minden esetben csak egy 
szemet érintenek. Az egészséges életmód, az ismert rákkeltô környezeti 
hatások minimalizálása mellett a legfontosabb a korai felismerés, melyet 
az biztosít, hogy ha panaszunk van, szemorvoshoz forduljunk!

Vincze Kinga n

megyünk a napra, viseljünk napszemüveget! Az elôvigyázatosság gyerme-
kek esetén különösen fontos! Ez a veszély napfény, UV lámpa, szolárium, 
hegesztô fény esetén jelentkezik. Nem ok nélkül kell szoláriumozásnál, 
vagy hegesztés közben védôszemüveget viselni. A látható hullámhossz 
tartományba esô fénysugarak – normális megvilágítási viszonyok mellett – 
nem károsak a szemre. Sem a televízió, sem a számítógép monitor, sem az 
okos telefon nem bocsájt ki a szemre káros sugarakat. Rossz megvilágítás-
tól sem kaphat szemdaganatot senki. Ettôl még persze elfáradhat a sze-

A melanóma a szemben is megjelenhet, de fontos tudni, 
hogy ha idôben felfedezik, nagyon jó eséllyel
gyógyítható - állítja Dr. Ôri Zsolt, szemész.

 Használja okostelefonja QR-kód-leolvasó applikációját!

Információs videó
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Azt mindenki tudja, hogy miért van szüksé-
günk kalciumra. Azt is sokan tudják, hogy a 
kalcium mellett D-vitamint is fontos szedni, 

Erős csontok 50 év felett is
K

2
-vitamin,

a hiányzó láncszem 
Egy bizonyos kor után a nôk  nagy része tudja milyen fontos a 
kalciumról gondoskodni. De vajon elég, ha a kalciumot ön-
magában vagy esetleg D-vitaminnal együtt pótoljuk?  Eljut-e 
oda, ahova szánjuk: a csontokhoz? Ennek járt utána cikkünk 
szerzôje. 
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A vas az emberi szervezet szinte mindegyik 
sejtjében jelen van, nélkülözhetetlen a vérkép-
zéshez és az oxigénellátáshoz. A téli fáradtsá-
got mindenki ismeri, de ha ez az állapot tartós 
és mindeközben azt tapasztalja, hogy nehe-
zebben koncentrál, érdemes utánanézni, nem 
áll-e esetleg vashiány a tünetek mögött. Ilyen-
kor ugyanis kevesebb oxigén tud eljutni a szö-
vetekhez, így bizonyos szerveink mûködésében 
zavar léphet fel, ami fizikai gyengeséggel, 
kimerültséggel, ingerlékenységgel társulhat. 
Egy egyszerû laborvizsgálattal felállítható a 
diagnózis, és ha szükség van rá, a gyógysze-
res vaspótlás, illetve a vasban gazdag – fôleg 
állati eredetû – táplálkozás segíthet – nem is 
beszélve a jó minôségû táplálék-kiegészítôkrôl, 
amelyekkel szintén orvosolhatjuk a vashiányt.

Mindemellett célszerû utánajárni a problé-
ma gyökerének is – magyarázta lapunknak dr. 
Barna István. A Semmelweis Egyetem I. számú 
Belgyógyászati Klinikájának docense arról is 
beszélt, hogy vashiányt okozhat a csökkent 
bevitel, mely igen gyakori vegetáriánusok 
között. A vas elégtelen felszívódását a gyo-
mor PH-t emelô készítmények mellett gyakran 
tannin (fekete tea) okozhatja. A fokozott vas-
vesztéssel járó állapotok mögött a gyomor-
bélrendszer kisebb-nagyobb kóros állapota 
állhat. Menstruációs vérzés, de daganatok és 
vesekövesség is megbújhat a vérvesztés hát-
terében. Fontos tudni, hogy a trombózis koc-
kázata még nagyobb, ha a vashiány mellett 
más rizikófaktorok is megfigyelhetôk, például 
trombofília, családban elôforduló trombózi-
sos eset, visszértágulatok, súlyfelesleg vagy 
terhesség. Tehát, ha ön is veszélyeztetett, ér-
demes trombózis rizikóvizsgálatra jelentkezni, 
ahol hasznos, személyre szabott tanácsokat, 
kezelési javallatokat, illetve életmódbeli tip-
peket kaphat. Felmérések szerint minden har-
madik várandós nô vashiányos vérszegény-
ségben szenved, pedig az alacsony vasszint 
károsan hat a magzat fejlôdésére, befolyá-
solja a születését, illetve az anya terhesség 
alatti és utáni kedélyállapotát is. Mint Barna 

István elmondta, a vérszegénység – szakszóval 
anémia azt jelenti, hogy a vérben túlságosan 
kevés a légzési gázokat szállító vörös vérfes-
ték, a hemoglobin. Ennek leggyakoribb oka, 
hogy nincs elég vas a szervezetben, ami pedig 
nélkülözhetetlen alkotóeleme a hemoglobin-
nak. A vérszegénység jellemzô tünete a sza-
pora szívmûködés érzése, a fáradékonyság, 
sápadtság, a nyálkahártyák és a körömágy 
kifehéredése. Az oxigénellátás romlása lég-
szomjhoz, gyengeséghez, rossz közérzethez 
vezet. Vashiány miatt fokozódhat a hajhullás, 
és a köröm is töredezetté, homorúvá válhat. 

Mit (t)együnk a pótlásért?
Az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudo-
mányi Intézet ajánlása szerint felnôtteknek 
átlagosan napi 14 milligramm vasra van szük-
ségük. Várandósság alatt, hogy az anya, a 
méhlepény és a magzat is elegendô oxigénhez 
jusson, a vasszükséglet jelentôsen megnövek-
szik. Ilyenkor hozzávetôleg 30 milligrammal 
kell számolni. Optimális esetben a csecsemô 
az anyatejen keresztül elegendô vashoz jut. 
Gyerekek esetében életkortól függôen 7-15 
mg vas ajánlott. Elsô körben próbáljuk az ét-
kezésünkre figyelni! Együnk vörös húsokat, 
májat, sok halat és tojást. Vasban gazdagok 
a hüvelyesek, az olajos magvak (különösen a 
mandula), az aszalt gyümölcsök (elsôsorban a 
füge és a sárgabarack), egyes sötétzöld színû 
zöldségek (brokkoli, spenót, kel) és a cékla. Az 
állati eredetû vasat (az úgynevezett hem vasat) 
a szervezet hatékonyabban képes felhasználni, 
mint a növényi eredetût. Ha azonban például a 
spenótot csirkehússal, hallal fogyasztjuk, a nö-
vényi vas felszívódási hatásfoka is többszörösé-
re emelkedik. Vannak anyagok, amelyek csök-
kentik a felszívódást (például a rostos ételek, 
tea, kávé, korpa, kalcium), de hasznosulását 
segíti a C-vitamin, a folsav, a fruktóz, valamint 
a savas közeg is. Ezért a vaskészítményeket 
érdemes például narancslével, a zöldsalátákat 
pedig citromlével meglocsolva fogyasztani.

Dózsa-Kádár Dóra n
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mert ez a vitamin segíti a kalcium felszívó-
dását. Ha a kalcium felszívódott, akkor vajon 
minden rendben van? Ezzel el is láttuk csont-
jainkat kalciummal? Sajnos nem. A kalcium 
felszívódása azt jelenti, hogy bekerült a vé-
rünkbe, azaz az ereinkbe. De a kalciumnak 
nem az erekben van a helye, hanem a cson-
tokban. Ahhoz, hogy a kalcium az erekbôl 
eljusson a csontokhoz és hatékonyabban 
beépüljön oda, szükség van K

2
-vitaminra is. 

K2-vitamin, mint slusszkulcs
A K

2
-vitaminnak kulcsszerepe van a csontépí-

tésben – a következôképpen. A kalciumot egy 
speciális fehérje szállítja vérünkbôl a cson-
tokhoz. Ennek a fehérjének a mûködéséhez 
K-vitaminra van szüksége. Ezt úgy lehet el-
képzelni, hogy a fehérje az autó, ami a kal-
ciumot az ereinkbôl a csontokhoz szállítja. 
Ahhoz, hogy az autó elinduljon, szükség van 
a slusszkulcsra, azaz a K

2
-vitaminra. A K

2
-vi-

tamin beindítja az autót, mely a kalciumot 
elszállítja a megfelelô helyre, a csontokhoz. 
Ezért ajánlott a kalciumot D-vitaminnal és 
K

2
-vitaminnal együtt pótolni. Erre a három 

tápanyagra szükség van a kalcium hatékony 
csontba épüléséhez, ezáltal az egészséges 
csontokhoz.
A patikákban már kapható olyan készítmény, 
amely ezt a három hatóanyagot együtt tar-
talmazza.

Természetes vagy szintetikus?
Nem mindegy, hogy milyen típusú K

2
-vita-

mint szedünk. A leghatékonyabb a termé-
szetes menakinon-7 típusú, mert nagyon jól 
felszívódik, 6-szor jobban, mint a szintetikus. 
Ezért nagyon fontos, hogy olyan készítményt 
szedjünk, amely ebben a formában tartal-
mazza a K

2
-vitamint.

Dr. Piri László

Kimerült? 
Lehet, hogy lemerült a vasraktára
Egy nônek mindig nagy szüksége van a vasra, a terhesség és a 
szoptatás idején különösen. A vashiány sok embert érintô prob-
léma, a leggyakoribb hiánybetegségek közé tartozik, és igen 
változatos tüneteket produkál. 
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Nátha ellen  

”
napfényvitamin” 

A téli hónapok a szokottnál jobban igénybe veszik az immun-
rendszerünket, a különbözô kórokozók és vírusok pedig lesben 
állnak. A védekezésben nemcsak a C-, hanem a D-vitamin is 
sokat segíthet.

Ha szervezetünkben kevés a D-vitamin, növek-
szik a felsô légúti fertôzések, így a nátha és az 
influenza veszélye is. Noha a szakemberek hang-
súlyozzák, hogy további kutatásokra is szükség 
van ebben a kérdésben, azt tanácsolják, hogy 
napi rendszerességgel pótoljuk a D-vitamint. 
Elsôsorban télen kell erre ügyelni, hiszen napsü-
tés nélkül a szervezet nem tudja maga elôállítani 
a szükséges mennyiséget. A D-vitamin zsírban 
oldódik és élettanilag nagyon fontos, ugyanis 
szabályozza a csontok és a fogak képzôdéséhez 
a kalcium és a foszfor helyes felhasználását. Ha 
A- és C-vitaminnal együtt szedjük, megóvhat a 
náthától, elôsegíti a kötôhártya-gyulladás ke-
zelését és fokozza az A-vitamin felszívódását. 
Tanulmányok kimutatták, hogy a D-vitamin 

fontos a csontritkulás megelôzésében is. Ez a 
betegség a csontokat porózussá és törékennyé 
teszi. D-vitamin nélkül a szervezet nem tudja 
felvenni a kalciumot a táplálékból, bármennyit 
is fogyasztunk belôle. Amikor a vérben a kal-
ciumszint alacsony, a szervezet a csontokból 
vonja el a kalciumot, hogy az izmokat, idegeket 
és a szívet ellássa. Tehát, ha nem megfelelô a 
pótlás, annak súlyos következményei lehetnek 
az évek múlásával. Kutatások feltételezik, hogy 
ez a tápanyag szerepet játszhat a prosztata-, a 
vastagbél- és az emlôrák megelôzésében is. A 
tonhal, a tej, a gabonapehely vagy a narancslé 
a természetes forrásuk, táplálkozással ezekbôl 
az élelmiszerekbôl kísérelhetjük meg pótolni a 
hiányzó mennyiséget. 

Az A-vitamin jelentősége
Az A-vitamin zsírban oldódó vitamin. Retinolnak 
is szokták nevezni, arra utalva, hogy a szem ideg-
hártyájának, vagyis a retinának a mûködéséhez 
létfontosságú a jelenléte. A szervezetünkbe a 
táplálékkal kerül be kész formában vagy az A-vi-
tamin valamilyen elôanyagaként. Ez utóbbiak 
közül a béta-karotin a legjelentôsebb. A béta-
karotin két összekapcsolt A-vitamin molekulá-
ból áll, amely a bélben alakul át A-vitaminná. 
A béta-karotin erôs antioxidáns, védi a sejteket. 
Az A-vitamin a bôr és a nyálkahártya megfelelô 
mûködéséhez is szükséges, szerepe van a cson-
tok növekedésében is, továbbá részt vesz a 
normál vas-anyagcserében. Hiányában olyan be-
tegségek alakulhatnak ki, mint például a farkas-
vakság, vagy a bôr-, és a nyálkahártya különbözô 
zavarai. A máj, a hús, a halak, a tôkehalmáj, a 
sajt, a tojássárgája sok A-vitamint tartalmaznak, 
béta-karotint pedig többek között a sárgarépá-
ban, a sütôtökben, a paradicsomban, a sárga-
barackban, a sóskában, és a spenótban találunk. 
Ha a szemünk nehezen alkalmazkodik a sötét-
hez, bôrünk szárazzá válik, érdemes utána járni, 
hogy elég vitaminhoz jutunk-e. Intô jel lehet az 
is, ha gyakran fertôzôdnek a légutaink, illetve 
gyomor- és bélrendszeri panaszaink vannak.

Dózsa-Kádár Dóra n
hirdetés
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hirdetés

A nátha és az influenza is vírussal terjed, tehát 
antibiotikumos kezelés nem segít, „csak” a saját 
védekezô rendszerünk erôsítése vezethet ered-
ményre – magyarázta lapunknak Füredi Gyula 
háziorvos, hozzátéve, hogy akár káros is lehet, 
ha indokolatlanul használunk antibiotikumot. Az 
immunrendszerünket vitaminokkal, sok sporttal, 
helyes táplálkozással erôsíthetjük. Mint a szak-
ember elmondta: hagyományosan légúti hurutos 
kórképre gondolunk, amikor influenzáról beszé-
lünk. A betegség jellemzôen hirtelen felszökô 
lázzal, hidegrázással kezdôdik, késôbb fejfájás és 
izomfájdalom is jelentkezhet, a fertôzôdés után 1–3 
nappal. Csecsemôk és kisgyermekek esetében 
álmossággal, bágyadtsággal, illetve hasmenéssel, 
míg az idôseknél szegycsonttáji fájdalommal jár 
a betegség. Ezeket követi a torokfájás, a száraz 
köhögés, és csak késôbb kezdôdnek a hurutos 
tünetek: orrfolyás, orrdugulás, váladékos köhö-
gés. Az influenza súlyos esetben tüdôgyulladást 
is okozhat. Az orvosok elsôsorban ágynyugalmat 
javasolnak, és arra is figyelmeztetnek, hogy fon-
tos a rendszeres folyadékpótlás. A nátha tüneti 
kezelésére érdemes orrcseppet vagy orrsprayt 
használni, hogy az orr nyálkahártyája ne sérüljön. 
Hurutos köhögés esetén segíthetnek a különbözô 

– gyógyszertárakban kapható – köptetôk. A 
kórokozók cseppfertôzéssel terjednek, tehát 
nagyon fontos, hogy rendszeresen mossunk 
kezet és – lehetôség szerint – kerüljük a zsúfolt 
helyeket, a tömegközlekedést. Amikor a kisgye-
rekek közösségbe kerülnek, nagyobb eséllyel 
lesznek betegek. Elôfordul, hogy lázuk is lesz, 
de ez tulajdonképpen annak a tünete, hogy a 
gyerek immunrendszere éppen mûködésbe lépett 
a fennálló betegséggel szemben – magyarázta 
dr. Füredi Gyula. Mivel a láz nem egyenlô a 
betegséggel, így attól, hogy a lázat csillapítjuk, a 
gyerek nem gyógyul meg, csak kevésbé lesz lázas. 
Amikor pedig meggyógyul, a láz is el fog múlni 
teljesen magától. A láz mértéke és a betegség 
súlyossága sem mindig függ össze, vagyis jelen-
téktelen, három nap alatt elmúló vírusfertôzés is 
okozhat ijesztôen magas testhômérsékletet, míg 
számtalan súlyos kórkép csupán hôemelkedéssel 
vagy még azzal sem jár. Lázas csecsemôt azonban 
mindig orvoshoz kell vinni! Megoszlanak a véle-
mények a védôoltásról, de dr. Füredi Gyula szerint 
érdemes beadatni. Különösen az idôseknek, 
krónikus betegeknek és a terhes nôknek ajánlja. 
A védettség 10-14 nap alatt alakul ki.

   Dózsa-Kádár Dóra n 

Tévhit, hogy a csukló és a boka boroga-
tása önmagában megfelelôen csillapítja 
a lázat, bár a hideg valóban kellemesen 
hat. Ha lázról beszélünk, mindenképpen a 
törzs borogatására van szükség, nagyon 
magas, 39 fok fölötti hômérséklet ese-
tén pedig az egész testet kell hûtenünk. 
A törzs és a test borogatásakor is fontos, 
hogy szobahômérsékletû vizes borogatást 
használjunk. Nagyjából tízpercenként cse-
réljük le, amíg a láz 38 fok alá nem csök-
ken. A lázas beteg izzad, ami a gyógyulás 
elengedhetetlen velejárója, a szervezet 
ugyanis így védekezik a túlmelegedés 
ellen. Ha azonban nem iszunk elegendô 
folyadékot, nem tudunk olyan mértékben 
izzadni, amire a testnek szüksége van, így 
a láz is emelkedni fog. A gyógyhatású teák 
és italok mellett legjobb, ha ásványvizet 
iszunk, de a gyümölcslevek is jót tesznek, 
hiszen tele vannak vitaminokkal és ásvá-
nyi anyagokkal. 

Népi gyógymódok

Az influenza panaszai hirtelen jelentkeznek, a megfázás vagy 
nátha tünetei viszont fokozatosan alakulnak ki. Ez az egyik 
legjellemzôbb különbség a két megbetegedés között. Az elôbbi 
súlyos szövôdményekkel is járhat, a nátha kevésbé veszélyes.

(Le)döntő különbségek 
a nátha és az influenza között

A szürkehályog (cataracta) tulajdonképpen az eredetileg átlátszó szem-
lencse maradandó elhomályosulása. Általában a szürkehályog kialakulá-
sa a természetes öregedés része. Elôfordulhat azonban, hogy kialakulá-
sában más okok játszanak szerepet, mint pl. valamely gyógyszerhatás, 
sérülés, esetleg más betegség, mint pl. a cukorbetegség. Egyes esetek-
ben a szürkehályog már születéskor is észlelhetô, ezeket congenitális, 
vagy veleszületett szürkehályognak hívják.

Piszkosnak látja az ablakot?
Nem biztos, hogy takarítania kell, a szürkehályog leggyakoribb tünete-
ként ugyanis azt az élményt szokták megnevezni, amely hasonlít egy ke-
véssé tiszta ablaküvegen való kitekintésre. Ennek a homályos látásnak a 
fokozódásával a tárgyak körvonalai is elmosódottakká válnak, majd a fo-
lyamat végén akár a teljes sötétség érzet is kialakulhat. A szürkehályog 
romlása változatos módon következhet be, de jellemzô, hogy a folyamat 
lépcsôzetes, így a tünetek kialakulása is lassú. Ilyen tünet például a szür-
kületben fokozottan romló látásélesség, vagy este a fényforrások (izzó, 
autó lámpa) körüli fényudvar észlelése. Az is árulkodó jel, ha a koráb-
binál gyakrabban kell korrigálni a szemüvegen vagy a kontaktlencsén.

Mit tehetünk?
A szürkehályog kialakulásának kezdeti szakaszában általában elegendô 
nagyobb nagyítású szemüveg alkalmazása, vagy jobb megvilágítás hasz-
nálata, hogy a tüneteket enyhítsük. Ha ezek a módszerek már nem 
elégségesek, akkor a mûtéti megoldás javasolt. A mûtét során a beteg 
elhomályosodott szemlencséjét egy korszerû mûlencsével helyettesí-
tik. Altatás és injekció adása nélkül, csepp-érzéstelenítéssel történik a 
mûtét, így nincs fájdalomérzet sem a mûtét alatt, sem utána.
A beültetendô mûlencséknek számos változata van. Nem csak egyfó-
kuszú, hanem már különbözô multifokális lencsék is elérhetôek. Akik e 
mûlencsék valamelyikének beültetésére alkalmasak, azok a mûtét után 
távolra és közelre egyaránt élesen látnak szemüveg nélkül, ugyan úgy, 
mint fiatal korukban.

Nincs konszenzus abban, hogy mi okozza a 65-75 
közötti korosztály mintegy felét érintô szembeteg-
séget, a szürkehályogot. A rossz hír, hogy életko-
runk elôrehaladtával egyre több esélyünk van arra, 
hogy megismerjük tüneteit – 75 felett már tízbôl 
heten szenvednek ettôl a betegségtôl.

Régen gyógyíthatatlan volt
ma már legalább műthető
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„Sok családnak 
több generáci-
ója is jár hoz-
zánk: van olyan 
páciensünk, aki 
évekkel ezelôtt 
keresett meg 
egy benôtt 
körömmel, de 
azóta más pa-
nasszal elhozta 
az édesanyját, 
és már orvo-
soltuk a lánya 
problémáját is.” 
(dr. Stehlich 
Gábor)

Nézôpont kérdése minden. Az azonban kétségtelen tény, hogy Mátyásföld nem a 
világ közepe. Mint ahogyan az is tény, hogy dr. Stehlich Gábor kis klinikája nem lehet 
olyan messze, hogy akár még Szegedrôl is föl ne keresnék, ha szükséges. A bôr- és 
nemigyógyászattal, kozmetológiával, allergológiával és immunológiával foglalkozó 
szakorvos egyik specialitása a benôtt köröm végleges mûtéti megoldása. Aki szen-
ved ilyesmitôl, az tudja, mirôl van szó, akinek nincs ilyen gondja, elképzelni sem tudja, 
micsoda fájdalommal jár és mennyire megkeseríti a hétköznapokat.   

Az egykori híres sorozat címét vettem kölcsön a cikkhez, és 
ha nem is kórház, de az Ön klinikája valóban a város szélén 
van. Amikor ezt a helyet választotta, nem gondolta, hogy így 
kisebb lesz az esély arra, hogy felkeressék Önt?
– Ez egy döntés kérdése volt. Lehetett volna bent a városban is, 
bérelhettem volna egy nagyobb bérlakást, vagy többet egymás mellett 
– vannak ilyen rendelôk. De én nem ezt akartam. Azt szerettem volna, 
hogy kellemes környezetben, a rohanásból kiszakadva tudjunk gyó-
gyítani, a „nyugalom szigetén” fogadhassuk a pácienseket. Itt tudnak 
parkolni, idôre érkeznek, a váróban nincs tömeg, nincs „rendelés” 
hangulat. A recepcióra is olyan munkatársakat választottam, akik 
megértették és elfogadták a filozófiánkat: családias hangulatban a 
legmagasabb szakmai színvonalon állunk betegeink rendelkezésére. 
A kolléganôk nemcsak azért szólítják keresztnevükön a pácienseket, 
mert ez „trendi”, hanem azért is, mert valóban sokukat ismerik. A hely 
egyébként adott volt. Itt lakom a klinika mellett. Régebben a házban 
volt egy külön bejáratú rendelô. Itt kezdtem el a magánrendelést 1988-
ban. Azóta ezt kinôttem és így jött az ötlet, hogy egy csoportpraxist 
hozok létre. A ház mellett megépült a kis klinika 14 évvel ezelôtt. 
Sok területen sikeresek a gyógyításban, ezt hallottam, de 
a „benôtt köröm-ügy”, kimagasló. Páciense mesélte, hogy 
elképesztô magabiztossággal, helyi érzéstelenítéssel és nagyon 
rövid idô alatt végzi a mûtétet. Mi a lényege az eljárásnak? 
– Az oldalsó körömágyban a köröm, mint egy kis penge állandóan 
irritálja a környezetét és gyulladást vált ki. Ez gennyedzéssel és fájda-

lommal jár, néha járásképtelenséget okoz. Ezt a kis körömszilánkot 
kivágjuk és egy sejtméreggel kiírtjuk azt az anyagot, amibôl a köröm 
nô. Ebben a sávban többé nem fog köröm nôni, tehát nem lesz, 
ami gyulladást okozna. A módszer 80 százalékos hatékonysággal 
mûködik –  a gyógyításban különben sem lehet 100 százalékos sikert 
ígérni. 
Az is érdekes, hogy – ahogy pácienseitôl hallottam – gyakran 
jönnek Önhöz szakmai továbbképzésre, vagy legalábbis erre 
lehet következtetni abból, hogy egy-egy mûtét alatt olykor, 
persze a páciens engedélyével, több szakember van jelen, 
akiknek Ön magyarázza a folyamatokat.
– Ez nem a normális rendelés idôben történik, hanem hétvégén, 
amikor kisebb csoportnak mutatunk be egy újabb eljárást vagy 
gépet. Akkor nyugodtan be lehet mutatni a kezelést. Fel tudunk 
kérni beteget, hogy beleegyezésével rajta történjen a bemutatás. A 
rendelési idôben ez szinte lehetetlen. Akkor idôre jönnek a betegek és 
nagyon el lehet csúszni. Így pedig nyugodtan lehet magyarázni, nem 
köt az idô és a hangulat is kötetlen. Azt is fontosnak tartom elmon-
dani, hogy a SOTE Orvosi Karán „summa cum laude” minôsítéssel 
végeztem 1982-ben. Az utam sokfelé vitt, de a medikusok oktatása 
mindig szívemhez közel álló dolog volt. Büszke vagyok arra, hogy ma 
is járnak vissza hozzám korábbi csoportjaimból orvosok konzultálni, 
szakmai megbeszéléseket folytatni és az eredményeim gyakorlati 
oldalát megismerni. 

Vincze Kinga  n

„Kórház a város szélén”   
- megálmodta és megvalósította

Interjú

Nálunk ugyan hiába keresnénk mindegyiket, de tény, hogy az 
áfonyának mintegy 300 fajtája ismeretes. Némelyek a Sarkkö-
rön, míg mások a trópusokon élnek. Nem csak maga a növény 
rendkívül ellenálló, egyik fajtája, az úgynevezett tôzegáfonya el-
lenállóvá teszi fogyasztóját is, mégpedig a felfázással szemben 
– hatóanyagai nélkülözhetetlenek a rendkívüli módon „ragasz-
kodó” és kellemetlen betegség elleni harcban. 

  húgyhólyag gyulladásos állapotát néha a 
férfiak is megtapasztalják, ám anatómiai okokból 
a nôknél gyakoribb (élete során öt nôbôl négy át-
esik a tünetein). Ezek közül az állandó – esetleg 
görcsöléssel együtt jelentkezô – vizelési inger, a 
sürgetô inger ellenére épp csak néhány cseppnyi 
vizelet, a tevékenység alatti folyamatos égetô, 
szúró érzés és az alhasi fájdalom a leggyakorib-
bak, legjellegzetesebbek. A súlyosabb esetek 
során nem ritka a véres vizelet, a hátfájás vagy a 
hányinger elôfordulása sem, csakúgy, mint a hi-
degrázás és a láz. 

Az orvosi felügyelet mellett zajló, esetleg az 
antibiotikum használatáról is szóló kezelést érde-
mes tudatos táplálkozással (a szokásosnál több 
folyadék fogyasztásával, a fûszeres ételek, az al-
kohol és a kávé mellôzésével), továbbá táplálék-
kiegészítôk alkalmazásával kiegészíteni, ily módon 
gyorsítani a gyógyulás folyamatát. Szakértôk eh-
hez rendszerint a medveszôlôt és a tôzegáfonyát 
ajánlják. 

A medveszôlô enyhe vizelethajtó és haté-
kony fertôtlenítô szer. Fô hatóanyaga az arbutin 
és a metil-arbutin, de tartalmaz cserzôanyagokat, 

A

Nem csak a felfázásra 
lehet megoldás

flavonoidokat, iridoidokat is. A baktériumok okoz-
ta húgyúti fertôzés enyhébb változata esetén a 
kiegészítô terápia része lehet, emellett a hólyag- 
és vesegyulladás, valamint epekôbántalmak ese-
tén is javallott.

A tôzegáfonya is igazi jolly joker. Fontos 
megjegyeznünk, hogy a felfázás súlyos eseteinél 
az áfonya aszalt, léként vagy más módon fogyasz-
tott változatai az aktív baktérium fertôzés ellen 
már nem lesznek hatásosak, ott mindenképpen 
gyógyszeres kezelésnek kell alávetnünk magun-
kat, ám a megelôzés és a kúraszerû alkalmazás 
terén kiváló eredményeket lehet ezzel a növénnyel 
elérni. Idôsebbeknél, visszatérô probléma esetén 
jótékony hatását nem lehet eléggé dicsérni. 

A tôzegáfonyalé rendszeres használatával to-
vábbi, „járulékos” elônyhöz is juthatunk: ritkítja a 
fekélyt okozó heliobacter törzseket a gyomorban. 
Antioxidáns tulajdonságai miatt magas hatásfok-
kal csökkenthetô segítségével az ínybetegségek 
kialakulásának kockázata. Jó hatással van a szív- 
és érrendszer állapotára, például csökkenti a ko-
leszterinszintet.  

                 J. K. n 
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Vigyázz, kész, rajt!  
Téli sportok

Növelik az álló- és az ellenálló képességet, gyorsít-
ják a vérkeringést, csökkentik a stresszt, fokozzák az 
életerôt. Ha kint tombolnak a mínuszok, ne legyen a 
kedve mínuszos, inkább válasszon a sokféle sza-
badtéri sport közül!

Becslések szerint évente csaknem félmillió magyar vág neki a hegyek-
nek, hogy élvezze a síelés, a snowboard örömeit, a csodálatos tájat, a 
friss levegôt, és nem utolsó sorban magát a sportélményt. A Síelj itt-
hon! kampány múlt évet záró sajtótájékoztatóján elhangzott: idén is az 
a cél, hogy népszerûsítsék a hazai havas sportokat. Jelenleg 14 sílifttel 
mûködô pálya és 27 síiskola üzemel Magyarországon, ahol a kezdôktôl 
a profikig mindenki gyakorolhat. A friss levegôn végzett mozgás szó 
szerint átmozgat tetôtôl-talpig. A síelés az egyik legnépszerûbb sport, 
amelynek nem elhanyagolható az élettani hatása sem. Nagyon egész-
séges és garantált testi-lelki felüdülést ad. Ha egy szezonban csak né-
hány napot síelünk, nem érdemes drága felszerelést vásárolnunk, ám 
a bakancson és sízoknin nem szabad spórolni, hiszen már egy kisebb 
túra alatt is problémákat okozhat, ha nem a méretünknek megfelelô 
– mondják a szakemberek. Fontos, hogy a csúszás elôtt alaposan be-
melegítsünk. A hideg miatt erre még nagyobb szükség van, mint a töb-
bi sportnál. A felszerelésre is ügyelni kell: a kötéseket például úgy kell 
beállítani, hogy a kritikus pillanatokban leoldjon a léc. Manapság egyre 
nagyobb divat a sisak, jó pár helyen kötelezô is az Alpokban. Tanácsos 
mindig hordani! Nagyon fontos, hogy mindig viseljünk kesztyût is, nem-
csak a hideg ellen, hanem a kisebb-nagyobb sérülések kivédésére is. 
Ma már egy átlagember számára is elérhetô olyan szintû esô- és szél 
ellen védô síruha, amely extrém körülmények között is kényelmes és 
biztonságos viselet. Sokak szerint nincs is annál jobb érzés, mint ami-
kor egy pályaszálláson a papucsból kilépve rögtön a sílécre pattanha-
tunk. Itthon ez nem jellemzô, de külföldön gyakran elôfordulhat, mint 
ahogyan az is, hogy alig néhány száz kilométert utazva kipróbálhatjuk 
a sífutást és a sítúrázást is. Ez utóbbi szépsége és sportértéke abban 
rejlik, hogy egy úgynevezett fókabôr segítségével hódíthatja meg a he-
gyet a síelô, vagyis felmászhat a csúcsra síléccel a lábán, felvonó nélkül. 
Szakértôk szerint az állóképesség fejlesztésére a sífutás az egyik legjobb 
sport. Jelentôs kalóriaégetô, hiszen hosszabb ideig megállás nélkül kell 
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Csak remélni merem, hogy inkább a szenzációkeltés volt a célja és 
nincs igazán komoly alapja annak, amit mondott. Mármint, hogy 
az orvostudomány csaknem minden eddig elért vívmányát lerom-
bolhatja, ha az emberiség most, azonnal nem fog össze és néhány 
éven belül nem talál megoldást az antibiotikum-ellenállás, széle-
sebb értelemben az anti-mikrobás rezisztencia terjedésének meg-
állítására és legyôzésére…
– Halálosan komoly, amit mondtam. A halál szót hangsúlyozni vagyok 
kénytelen. Az Egyesült Államokban és Európában huszonöt-huszon-
öt ezer ember halt meg csak tavaly olyan betegségekben, amelyeket – 
leegyszerûsítetten kifejezve – antibiotikumra való érzéketlenség okozott. 
Ez az érzéketlenség az utóbbi egy-két évtizedben drámai mértékben ter-
jed világszerte, s a prognózisok szerint harminc-harmincöt éven belül 10 
millió ember életét fogja kioltani – évente! Ez hatalmasabb szám, mint 
ahányan rákbetegségben meghalnak, és nyolcszor több, mint a közleke-
dési balesetekben elhunytak száma. 
Miként válhatott a komoly betegségek legyôzését szolgáló óriási 
vívmány, az antibiotikum hirtelen az „elsô számú közellenséggé”…
– A baktériumoknak „szokásuk” a mutálódás, egyszerûen hozzászoknak 
az általuk okozott fertôzések kezelésére használt antibiotikumokhoz, pél-
dául a penicillinalapú gyógyszerekhez, és egyre ellenállóbb változataik 
jönnek létre. Az újabb és újabb – az orvostudomány számára egyre inkább 
abszolút ismeretlen – baktériumok kialakulásai annál inkább jellemzôek, 
minél több antibiotikumot juttatunk például az emberi szervezetbe.
Önök szerint e mutálódott, illetve vadonatúj  mikrobák ellen telje-
sen kilátástalan a harc? 
– Egyelôre szinte tényleg kilátástalan. Gondoljunk bele: utoljára csaknem 
harminc évvel ezelôtt sikerült új antibiotikumot bevezetni a gyakorlatba.  
2003 óta, tizenkét éve pedig még csak be sem jegyeztek új vegyületet, 
amelynek alapján gyógyszer fejlesztés mehetne végbe antibiotikum el-
lenállással összefüggésben kialakult mikrobális fejlôdések megállítására.
Jelenleg ott tartunk, hogy Európa három országában, Cipruson, Olasz-
országban és Görögországban járványszerûen terjed már az úgynevezett 

antimikrobális rezisztencia. A felmérések egyébként  azt mutatják, hogy 
a dél-és közép európai országokban felelôtlenebbül és sokkal nagyobb 
mennyiségben „fogyasztanak” antibiotikumokat, mint Észak- és Észak-
Nyugat Európában. Cipruson, Görögországban gyakorlatilag orvosi vény 
nélkül juthat antibiotikumokhoz az ember. Szlovákiában, Lengyelország-
ban, a balti államokban, Romániában, Bulgáriában a házi orvosok látvá-
nyosan „nagyvonalúbban” bánnak az antibiotikumokkal, mint például 
dán és holland, illetve norvég kollégáik. Ez utóbbi országokban a hosszú 
évek óta zajló, a kormányok által szisztematikusan támogatott felvilágo-
sító kampányok, továbbá a témának a kötelezô iskolai tananyagba vétele 
révén érték el az antibiotikumok drámai visszaszorítását – legalábbis a 
humán orvoslásban….
…merthogy ugyebár az AMR, tehát az antimikrobális rezisztencia 
nem „emberközpontú” probléma csupán.
– Olyannyira nem az, hogy az ismeretlen, részben szuperbaktériumoknak 
nevezhetô, drámai gyorsasággal, beláthatatlan betegségeket generálni 
képes mikrobális törzsek meghatározóan az állatvilágban alakulnak ki. 
Relatíve ugyanis jóval több antibiotikumot juttatunk az állatok szervezeté-
be, mint az emberekébe, illetve az emberek körében kialakuló, egyelôre 
gyógyíthatatlan bakteriális fertôzések többsége állatokban tenyésztôdött 
baktériumokból származik. A zöldségekbôl, gyümölcsökbôl például a trá-
gyázás következtében szintén óriási mennyiségben juthat a szervezetünk-
be antibiotikumoknak ellenálló baktérium. A természeti körforgásba, az 
élelmiszerláncba  az utóbbi évtizedekben az ember – a farmer, a paraszt, a 
patikus, a gyógyszergyáros, az orvos, mi magunk, az öngyógyításban hívô 
emberek – értelmetlenül, indokolatlanul grandiózus mennyiségben építet-
tünk be antibiotikumokat. Beláthatatlan folyamat veheti kezdetét, számí-
tásaink szerint – ha nem történik addig drámai áttörés az antimikrobális 
rezisztencia legyôzéséért folytatott harcban – harminc év múlva százezer 
milliárd dolláros kár fogja érni a világot az AMR-rel összefüggésben. Az 
említett összeg a világ által jelenleg évente megtermelt összes áru, szol-
gáltatás, tehát a globális GDP másfélszerese! 

Zentai Péter  n

 A fenti állítás az Európai Unió Bizottságának egészségügyért és élelmiszerbiz-
tonságért felelôs fôigazgatójától, Xavier Prats Monné-tól származik, aki egy brüsz-
szeli nemzetközi sajtótájékoztatón adott exkluzív interjút a Gyógyhír Magazinnak. 
A katalán tudós-politikus három hónapja tölti bejelenlegi posztját. 

100 évvel ezelőtti szintre zuhanhat
a gyógyítás eredményessége

mozogni, mialatt a szív oxigént pumpál az ereken keresztül az izmokba, 
hogy biztosítsa számukra az energiát. Itthon kellemes kikapcsolódás a 
szánkózás, a jégkorong, illetve a korcsolya. Az utóbbi a fitnesz min-
den elemét magába foglalja. Fejleszti az egyensúlyt, a rugalmasságot, 
a gyorsaságot és a mozgékonyságot, valamint erôsíti a lábakat. A sí-
pályákon, csakúgy, mint az autópályákon, sok balesetet okozhat az al-
kohol. Nagyon fontos, hogy figyeljünk a sebességre és a tudásunknak, 
felkészültségünknek megfelelô pályát válasszunk! Mindig tartsuk be a 
síkreszt, amelynek részleteirôl az interneten is tájékozódhatunk. Ha a 
hegyen kellôképpen elfáradtunk, lazíthatunk a völgyben egy szaunában 
vagy pezsgôfürdôben. 

Dózsa-Kádár Dóra n 

Mindegyik téli sport egészséges lehet, és mindegyik más-más 
izomcsoportot dolgoztat meg - errôl beszél 

Dr. Boross György ortopéd-kézsebész. 
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