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Lapunk megrendelhető
A Hypertonia és a kardiovaszkuláris rendszer
2009-ben még 1, a Diabetes 2 alkalommal
jelenik meg. Személyes átvételkor ingyenes, postai
megrendeléskor az alábbi postázási költséget
kérjük befizetni:
Példány Hypertonia
szám
1 (egyéni)   210 Ft
10–50
1 650 Ft
51–100 2 400 Ft
101–150 3 050 Ft

Diabetes
  420 Ft
3 300 Ft
4 800 Ft
6 100 Ft

Hypertonia
+ Diabetes
   540 Ft
4 600 Ft
6 700 Ft
8 600 Ft

A megrendeléseket a befizetés beérkezésétől áll
módunkban teljesíteni. A Diabetes lappal közös,
kedvezményes együttrendelés azonos időbeli
postázást jelent. A fenti ár az egyéni megrendelőkre
és a betegek egyesületeire, klubjaira vonatkozik.
Minden egyéb esetben az előfizetésről bővebb
információ a kiadóban.
A befizetés módja: a kiadótól kapott sárga csekken
vagy átutalással a 10402166-21634572
(K&H Bank Zrt.) számlaszámra.
A kiadó címe: Tudomány Kiadó,
1146 Budapest, Hermina út 57–59.

Ebben a számunkban a magas vérnyomás és a stroke, közismert nevén az
agyvérzés (bár helyesebb lenne agyi érbetegségnek nevezni) összefüggéséről olvashatnak. Szomorú statisztikai adatok teszik indokolttá a témaválasztást.
Az akut (hirtelen kialakuló) stroke a harmadik helyen áll a halált okozó
betegségek listáján. Magyarországon százezer lakos közül 150 ember haláláért tehető felelőssé az agyi érbetegség. Ugyanez a kór Svájcban százezer főre vetítve 64, míg Oroszországban 274 esetben halálos kimenetelű.
Akkor sem biztos, hogy szerencsés a betegség végkimenete, ha a beteg
életben marad, hiszen az agyi érbetegséget követően gyakran tartós rokkantság, krónikus tünetegyüttes (bénulás, beszédzavar, elbutulás stb.)
nehezíti az érintettek életét. Magyarországon az akut stroke következményeivel élők száma biztosan több, mint 200 000 fő. A betegség következtében felmerülő közvetett és közvetlen kiadások a családra és a társadalom
egészére nézve is jelentősek.
Hogyan előzhető meg a stroke? Mit tehetünk elkerülésére?
Egyértelműen jó hír, hogy a sokat hangozatott életmód-változtatás és a
gyógyszeres kezelés hatékony fegyvert jelenthet. Nagy nemzetközi vizsgálatok bizonyították, hogy hatékony vérnyomáscsökkentéssel, tartósan
140/90 Hgmm alatti vérnyomással sikeresen megelőzhető a stroke. A vérnyomásérték megfelelő csökkentése hipertóniás egyénekben a stroke kockázatát is közel 40%-kal csökkenti. Azonban a vérnyomásértékek optimális szinten tartása nem elegendő. A megfelelő vércukor- és koleszterinszint
elérésével felére, illetve harmadára csökkenthető a stroke kialakulásának
valószínűsége. A dohányzásmentes életmód és az alkoholfogyasztás mérséklése is eredményes lehet a stroke elleni küzdelemben: naponta 1–20
cigaretta elszívása esetén már három és félszeresére, napi 20 cigaretta
felett több mint ötszörösére, a napi 50 g-nál több alkoholt fogyasztók közt
közel négyszeresére nő a stroke kockázata.
A rendszeres fizikai tevékenység – a testsúly, a vérzsír-, vércukorszint
csökkentésével, de kedvező a szellemi frissesség megtartása szempontjából is – nagymértékben csökkenti a stroke kialakulásának kockázatát. Az
étrendünk átalakításával is segíthetjük a védekezést: ha az eddigieknél
jóval több zöldséget, gyümölcsöt, halat fogyasztunk, akkor bizonyítottan
hatékonyabbá válik a megelőzés.
A befolyásolható kockázati tényezők csökkentése, a stroke korai felismerése és a korai terápiás beavatkozás adhat csak reményt az eredményes megelőzésre, kezelésre.
A stroke-kal foglalkozó írásokon kívül jelen számunkban még több
hasznos közleményt találhatnak: a laboratóriumi vizsgálatok jelentőségéről; a vízhajtás lényegéről, a vízhajtók történetéről, különböző fajtáiról
és azok hatásairól; a beállíthatatlannak „beállított” vérnyomásról, amit
végül – a beteg és orvosa közös munkájának köszönhetően – sikerül normalizálni. Riportot olvashatnak Székely Krisztinával, a Hamisítás Elleni
Nemzeti Testület gyógyszer- és növényvédőszer-hamisítás munkacsoportjának vezetőjével, a világon egyre terjedő gyógyszerhamisításról, a hamis
készítmények okozta – nem csupán egészségügyi – károkról. Mindezekről
érdekes információkat talál ebben a lapszámunkban. Remélem, megint
örömmel és érdeklődéssel olvassák!
Dr. Barna István
a szerkesztőbizottság elnöke
a Magyar Hypertonia Társaság főtitkára
A szerkesztőség megjegyzése: az optimális vérnyomás eléréséhez a lapunkban hirdetett
termékek alkalmazása esetén is feltétlenül szükséges az egészséges étrend, a rendszeres mozgás és az orvosa által rendelt gyógyszerek használata, valamint a rendszeres ellenőrzés! Minden esetben kérje ki kezelőorvosa véleményét!

Lapunk megjelenését támogatta:

Stroke, az agyi katasztrófa
Tudásunk állandó frissítésével és tapasztalatainkkal
igyekszünk a hozzánk fordulók gyógyulását elősegíteni. Ennek eredményessége az orvosi munkánk lendkereke. A látványmentes megelőzés, a betegnevelés
még nehezebb feladat, több időt igényel, és a páciens
együttműködése nélkül sikertelen. Pedig a tét, „a beteg
vesztési esélye”, óriási. Ahányszor stroke-ot elszenvedett
beteggel találkozom, felmerül bennem a kérdés: Mit lehetett volna még vagy mást tenni?
Mi is ez a szörnyű betegség, ami a hazai halálozási statisztikák harmadik helyét foglalja el?

A stroke fogalma
A köznyelvben régóta ismert a szélütés, gutaütés
kifejezés, jól utalva az agyban lezajlott eseményre.
Gyakran nevezik agyvérzésnek is, bár csak a betegek
ötödénél történik tényleg vérzés. Az utóbbi években a
hazai köznyelv is átvette, átveszi a stroke kifejezést,
ami angolul ütést, csapást jelent.
Lényegében az agyi vérellátási zavar következtében
bizonyos idegsejtek nem jutnak a szükséges oxigénhez és tápanyagokhoz,
így elhalnak, és az irányító működés kiesése
többnyire maradandó károsodásokat okoz.

• Átmeneti oxigénhiányos állapot (TIA, átmeneti iszkémiás állapot, ministroke): ilyenkor is a
szélütéshez hasonló tünetek rohamszerűen jelentkezhetnek, de többnyire néhány perc után
enyhülnek, és pár órán belül maradéktalanul
megszűnnek. A TIA megismétlődhet, gyakran az
életveszélyes stroke előhírnöke. Nagyon komolyan kell venni, kivizsgálása fontos, és gyakran
megelőző kezelésre van szükség.

Tünetek
A keringészavar, érelzáródás az agyban bárhol létrejöhet, az ezzel járó elhalt terület a kialakulás után még
terjedhet. Emiatt bármelyik testrész, szerv- és életfunkció károsodhat, és a kezdeti tünetek erősödhetnek. A leggyakoribb tünetek közül néhány:
• Mozgászavar. Lehet gyengeség, bénulás az egyik
végtagon vagy az egyik testfélen.
• Nyelészavar.
• Érzészavarok. Érzéketlenség, erős bizsergés, zsibbadás az egyik végtagon, arcon, testfélen.

A stroke fajtái
• Vérhiányos
stroke
(iszkémiás
stroke,
agyi infarktus, elhalás, lágyulás): ez a
leggyakoribb, az esetek több mint 4/5-e.
Ilyenkor a vérellátási
zavart vérrög okozza, amely kialakulhat egy agyi érben
(trombózis),
vagy
más testrészből, pl.
a szívből jut el a véráramlással az agyba
(embólia). Máskor
a nyaki és koponyaerek meszes elváltozásaiból sodródik el
egy kis darabka, és okoz agyi érelzáródást.
• Vérzéses stroke (agyvérzés): ez akkor alakul ki, ha
az agyban, vagy az agy körül egy érfal megreped,
és vér szivárog az agy állományába. Ez a ritkább
stroke-forma.
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• Szédülés, egyensúlyvesztés, nagyfokú bizonytalanságérzés.
• Féloldali vagy teljes látásvesztés.
• Erős fejfájás.
• A szellemi funkciók megváltozása.

• Érthetetlen, elkent beszéd, teljes beszédképtelenség (a hallott beszéd megértésével vagy anélkül).
• Emlékezetvesztés.
• A legsúlyosabb esetekben azonnali eszméletvesztés.

hogy elsősorban a magas vérnyomás az oka a kialakuló szívbetegségeknek is.
Fontos kedvezőtlen szerepe lehet a mértéktelen alkoholfogyasztásnak, a jelentős túlsúlynak és a mozgásszegény életmódnak is.

Teendők

Mit tegyünk?

Szélütésre utaló panaszok esetén sürgősen mentőket kell hívni, és gyors kórházi ellátás szükséges. (A
tünetek súlyosságától és az elérhetőségtől függően
lehetőleg ún. stroke-központban.) Az életveszélyes
állapotban a légzés és a keringés biztosítása a legfontosabb, csak utána kezdődhet a kezelés és a kórkép
tisztázása. A képalkotó CT- vagy MR-vizsgálat sokszor csak egy nap elteltével mutatja ki az agyi károsodás helyét, kiterjedését. A kiváltó betegség megtalálásához számos más vizsgálatra van szükség (nyaki
erek ultrahangvizsgálata, kardiológia, labor stb.). A
baj pillanatok alatt jön létre, a javuláshoz hosszú hetekre, hónapokra, sőt évekre van szükség. Sokaknak
így is maradandó károsodásokkal kell élniük (pl. végtagbénulás, beszédzavar, vizelet-, székletvisszatartási
nehézség).

Az életkor, a családban előfordult megbetegedés, a genetikai tényezők tőlünk függetlenül növelik a stroke
kockázatot. Ilyen esetekben is a megfelelő életmód kialakításával csökkenthetjük a veszélyt.
De gondoljunk csak arra, hogy a fent említett rizikóbetegségekkel élők megtesznek-e mindent kockázatuk
csökkentése érdekében? És hányan szenvednek többszörösen is sújtva e rizikótényezőktől? Talán nincs is
olyan rendelés, hogy legalább egy magas vérnyomású, magas koleszterinszinttel, cukorbetegséggel élő
beteggel ne találkoznék, aki ráadásul elhízott, netán
dohányzik, vagy rendszeresen sok alkoholt fogyaszt.
A hasonló vagy csak enyhébb kockázatú beteg, és itt
gondoljon kicsit magára is a kedves olvasó, ma természetesnek veszi, hogy jár-kel, mozog keze-lába, hogy
egyedül tud enni, WC-re menni, hogy tud írni, beszélni, és érti, amit mások mondanak, és még folytathatnám. Igen, ez van ma, de mi lesz holnap, vagy a jövő
hónapban, esetleg néhány év múlva? A stroke többnyire gyorsan jön, és a következménye tényleg egy katasztrófa! Mások segítségére, ápolására szorulhatunk,
tönkretéve a saját és nehezítve az egész család életét.
Nincs olyan elhanyagolt magasvérnyomás-betegség,
cukorbetegség, túlsúlyosság, az összes kockázati tényezőt sorolhatnám, aminek a javításával, gondozásával (bármikor elkezdve vagy folytatva, kezelőorvosunk
segítségével) a stroke esélyét ne csökkenthetnénk. A
szélütés után többnyire jól látható károsodások maradnak. A bevezetőmben írtam, hogy folyamatosan
szeretnék (szeretnénk) e szörnyű következmény csökkentése érdekében többet tenni. Ez csak együttműködéssel kecsegtet sikerrel.
Idősek vagy még fiatalok, kockázatot fokozó betegségekkel sújtottak, túlsúlyosak és dohányzók! Vegyék
komolyan a kezelésüket, járjanak ellenőrző vizsgálatokra, akarjanak változtatni életmódjukon, kérjék ehhez kezelőorvosuk tanácsát!
Higgyék el, megéri!

Kockázat, rizikótényezők
Kiket is fenyeget leginkább ez a kétes kimenetelű betegség?
A stroke leginkább a magas vérnyomásban szenvedőket, cukorbetegeket, zsíranyagcsere-zavarral élőket
és a dohányzókat sújtja. A stroke-esemény háttere legtöbbször az érelmeszesedés, az érfal elváltozása.
A magas vérnyomás megbetegíti a kisereket, felgyorsítja a nyaki erek meszesedését, elősegíti a szívbetegségek kialakulását. Bizonyított tény, hogy a kezeletlen, gondozatlan hipertónia a stroke legnagyobb
kockázati tényezője. Ezért kell folyamatosan kezelni,
gondozni, és a szélütés veszélyére figyelmeztetni a betegeinket.
A cukorbetegség szintén felgyorsítja az érelmeszesedést.
A magas vérzsírszint fontos kockázati tényező. Bizonyos mennyiségű koleszterinre a szervezetnek
szüksége van. Ha a vérzsírok szintje kóros irányban
megváltozik (emelkedett LDL – rossz – koleszterin,
triglicerid és csökkent HDL – védő – koleszterin ), akkor az erek falára lerakódva szűkületet, azaz érelmeszesedést okoznak.
A dohányzás is több módon növeli a stroke kockázatát. Fokozza az érelmeszesedést, érszűkületet okoz és
emelheti a vérnyomást.
A szívbetegségek közül a pitvarfibrillációs ritmuszavar felelős a legtöbb szélütésért, de a szívinfarktus,
a billentyűbetegségek és a szívelégtelenség is komoly
kockázati tényező. De nem lehet eléggé hangsúlyozni,

Dr. Barta László Intenzív terápiás
gyakorlatot követően több mint három évtizede ugyanazon körzetben
családorvos. Célja a helyes életmódra való nevelés, a magas vérnyomás
és a cukorbetegség korai felismerése,
követése a szövődmények számának csökkentése érdekében. Több mint húsz éve oktatja az orvostanhallgatókat és a leendő háziorvosokat.
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Stroke és a magas vérnyomás
Az agy hirtelen jelentkező vérellátási zavara következtében kialakuló, a központi
idegrendszer körülírt vagy általános működéskiesésére jellemző tünetekkel járó kórállapotot stroke-nak – szélütésnek, gutaütésnek – nevezzük. Leggyakoribb tünetei
a féloldali bénulás, féloldali érzéskiesés,
beszédzavar, látótérzavar, kettőslátás. Ha
a tünetek 24 órán túl fennállnak, stroke-ról,
ha egy napon belül megszűnnek, átmeneti agyi vérkeringési zavarról beszélünk.

Mentők: 104
Az akut érelzáródásos stroke sikeres kezelésének
alapfeltétele az érelzáródás mielőbbi megszüntetése
az elzáró vérrög feloldása révén. Erre csak 3 órán belül
van lehetőség! Az így kezelt betegek esetében ritkább
és enyhébb maradandó tünetekre számíthatunk.
A szélütés utáni első órák emiatt kritikusak, ezért
a stroke-ra utaló tünetek – hirtelen féloldali
végtaggyengeség vagy teljes bénulás, hirtelen féloldali
szájferdeség, hirtelen beszédzavar – közül akár
egyetlen észlelésekor is azonnal mentőt kell hívni, és a
beteget a legközelebbi stroke-központba kell juttatni!

A stroke gyakori betegség, Magyarországon évente kb. 40–50000 beteg kerül
kórházba hirtelen jelentkező agyi vérkeringési zavar tüneteivel. Az esetek
85%-ában a tüneteket az érelzáródás, illetve elégtelen vérellátás miatt kialakuló agyinfarktus
okozza, míg 15%-ban az agyszövetben vagy az agyat
körülvevő folyadékban jelentkező vérzés áll a betegség
hátterében.
A stroke a szívinfarktus és a daganatos betegségek
után a fejlett országokban a harmadik leggyakoribb
halálok – ez hazánkban kb. évi 13000 halálesetet jelent. A stroke után a betegek 25%-a meghal az első,
míg további 5%-a a második évben. Ha a munkaképes
életkort tekintve vizsgáljuk a betegség által okozott
korai halálozás kockázatát Magyarországon az európai átlaghoz viszonyítva, akkor azt tapasztalhatjuk,
hogy 1970-ben mintegy 40%-kal volt nagyobb mind
a férfiak mind a nők kockázata. Az európai átlaghoz
képest 1996-ra a férfiaknál több mint négyszeresére,
és a nőknél is több mint háromszorosára nőtt a munkaképes korban bekövetkező stroke miatti halálozás
kockázata.
Különös gond tehát Magyarországon a stroke-betegek fiatal életkora. A kórházba kerülők átlagéletkora
68 év, 45 év alattiak képezik a kórházba felvett teljes akut betegcsoport több mint 3%-át, még az akut
stroke-betegek közül a nők 28%-a, a férfiak 42%-a a
munkaképes 65 éves kor alatti korcsoportból kerül
ki.
A túlélők jelentős részének életét megnehezítik a
maradványtünetek: fél évvel a stroke után a túlélő
betegek 48%-a féloldali bénulásban szenved, 22%-uk
járásképtelen, a túlélők negyede-fele részben vagy teljesen mások segítségére szorul, 12–18%-uknak beszéd
zavara van, 32%-ban depressziósok. A stroke után valamilyen mértékű szellemi hanyatlás az esetek több
mint 60%-ában kimutatható, és jelentős arányban alakul ki körükben elbutulás (poszt-stroke demencia). A
betegség tehát nemcsak magát a beteget, hanem környezetét, családját is gyakran súlyosan érinti, és fontos társadalmi problémát is jelent.
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A stroke-nak van ugyan hatásos kezelési módszere,
de a teljes lakosságra vonatkozóan számottevő eredményeket leginkább továbbra is a hatékonyabb megelőzéstől várhatunk. Legfontosabb tehát a kockázati
tényezők csökkentése. A stroke legfontosabb kezelhető kockázati tényezője a magas vérnyomás. Több magyarországi felmérés azt találta, hogy a magyarországi
stroke-betegek esetében az európai átlaghoz képest
jelentősen nagyobb a magas vérnyomás (és a dohányzás) aránya.
A magas vérnyomás – amikor az ütőerek falára feszülő nyomás meghaladja a normális értéket – a lakosságban gyakori, a felnőttek több mint negyedét érinti. A vérnyomásérték (szisztolés és/vagy diasztolés)
emelkedése fokozza, csökkenése pedig mérsékli a stroke kockázatát. A diasztolés vérnyomás 5 Hgmm-es, a
szisztolés vérnyomás 10 Hgmm-es 2 éven keresztüli
csökkentése a stroke 30%-os kockázatcsökkentését
eredményezi. A vérnyomás-beállítás célja a 130/80
Hgmm alatti érték elérése.
A magas vérnyomás a szív- és érrendszeri betegségek világszerte legfontosabb kockázati tényezője:
2001-ben a világon közel 8 millió idő előtti halálesetért, és a stroke-esetek 54%-áért volt felelős. Nagyon
valószínű, hogy a nyugati országokban az 1970-es,
Magyarországon az 1980-as évektől csökkenő stroke-halálozás hátterében az eredményesebb magasvérnyomás-kezelés állhat. Bár 1980–2005 között Magyarországon a felére csökkent a stroke által okozott
halálozás, a hazai érték még 2005-ben is háromszorosa az osztrák értékeknek, tehát bőven van még teendőnk a megelőzés terén.
A magasvérnyomás-betegség életmód-változtatással
és gyógyszerekkel kezelhető. A sóbevitel megszorítása,
a testsúlycsökkentés, a rendszeres fizikai aktivitás néhány Hgmm-rel csökkenti a vérnyomást. Ha az életmódváltozás nem elég eredményes, azt gyógyszeres

kezeléssel kell kiegészíteA vérnyomás osztályozása
ni. A vérnyomást többféle gyógyszer hatékonyan
Kategória
Szisztolés (Hgmm)
Diasztolés (Hgmm)
csökkenti, és egyben mérOptimális vérnyomás
kisebb, mint 120
és
kisebb, mint 80
sékli a szív- és érrendszeri
események előfordulását
Normális vérnyomás
kisebb, mint 130
és
kisebb, mint 85
is. Minél nagyobb a vérMagas-normális vérnyomás
130–139
és/vagy
85–89
nyomáscsökkentés mértéke, annál jobban csökken
Kóros vérnyomás – hipertónia
a stroke kockázata.
Kategória
Szisztolés (Hgmm)
Diasztolés (Hgmm)
A magas vérnyomás
legegyszerűbben a vérI. fokozat (enyhe hipertónia)
140–159
és/vagy
90–99
nyomás rendszeres méII. fokozat (középsúlyos hipertónia)
160–179
és/vagy
100–109
résével ismerhető fel.
Minden egészséges felIII. fokozat (súlyos hipertónia)
180 felett
és/vagy
110 felett
nőtt is legalább évenIzolált szisztolés hipertónia (ISH)
140 felett
90 felett
te egyszer méresse meg
a vérnyomását. Az otthoni vérnyomásmérés jól kiegészíti a rendelői méAz értékeket mutassuk meg kezelőorvosunknak, aki
réseket. Ilyen célra előnyösebb a félautomata/
szükség szerint dönt a kezelés módosításáról – néhány
automata típus, mert egyszerűbb a használata. A kéHgmm eltérés miatt ne változtatgassuk önhatalmúlag
szüléket időnként hitelesíteni kell. Az értékeket célszea gyógyszerek adagját.
rű vérnyomásnaplóban vezetni (internetről letölthető:
Prof. Dr. Bereczki Dániel
http://www.mnsza.hu/docs/vernyomasnaplo.pdf). Az
tanszékvezető egyetemi tanár
otthoni vérnyomásmérés előnye, hogy több napszakSemmelweis Egyetem, Neurológiai Klinika
ban, a gyógyszerek kiürülése idején is elvégezhető.
a Magyar Stroke Társaság alelnöke

Az én történetemet már sokan
ismerik, most várom az Önét !
A korábbi sikerre való tekintettel a Tegyünk az Egészségünkért Alapítvány idén is
meghirdeti AZ ÉV ORVOSA pályázatot, amelynek során kiosztásra kerül az ASTELLAS
DÍJ. VÁRJUK AZ ÖN TÖRTÉNETÉT IS, hogy díjazni tudjuk a legnagyszerûbb orvosi és
emberi teljesítményeket. Olvassa el a beküldött történeteket, és szavazzon Ön
is a www.dijazorvosokert.hu honlapon!
A történeteket és a jelöléseket az Astellas Díjra levélben az 1507 Budapest, Pf. 43, e-mailben a palyazat@dijazorvosokert.hu címre várjuk
2009. december 19-ig. Kérjük, ne felejtse el feltüntetni orvosa nevét,
elérhetôségét!

Főtámogató:
Médiatámogatók:
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Idült vesebetegség és a stroke
A szív- és érrendszeri betegségek – a koszorúérbetegség, a stroke, az alsó végtagi érbetegségek – az idült
veseelégtelenségben szenvedő betegeink igen gyakori
kísérő állapotai, és egyben a halálozás vezető okai is.
Ezen betegségek hátterét jelentő érelmeszesedést a vesebetegek „gyilkosának” is nevezik.
A stroke kifejezés angol szó, ütést, csapást jelent, melyet a
magyar köznyelvben „gutaütésnek”, „szélütésnek” nevezünk. Hirtelen kialakult agyi vérkeringési zavarról van szó,
mely lehet érelzáródás, illetve agyvérzés következménye.
Népbetegség, mely Magyarországon évente kb. 40-50
ezer új beteget érint. Közülük minden negyedik azonnal,
minden hatodik beteg egy hónapon belül életét veszti.
Az idült veseelégtelenség a vese működésének oly mértékű csökkenése, melynek következtében az anyagcsere bomlástermékei, salakanyagok és vizenyő szaporodnak fel a szervezetben. Ebben a mérgezett állapotban
nagyobb a valószínűsége az érelmeszesedés és a stroke
kialakulásának is. Az általános érelmeszesedés károsítja a veséket, ugyanakkor a vesebaj tovább súlyosbítja az érelmeszesedést. Krónikus veseelégtelenségben
felgyorsult, agresszív érelmeszesedést találunk. Halmozódnak a hagyományos és a vesebetegségre speciális
rizikófaktorok.
Rövid áttekintésünkben az agyi vérkeringészavar típusait,
tüneteit, kockázati tényezőit, korai felismerését, megelőzését, kezelési lehetőségeit, illetve a veseelégtelenség
és stroke kapcsolatának, jellegzetességeinek néhány
fontos jellemzőjét ismertetjük az olvasóval.

A stroke kialakulása
Az agyi vérkeringés károsodása következtében kialakult oxigén- és tápanyaghiány miatt az idegsejtek sérülnek, illetve ha percek alatt nem áll helyre
a vérkeringés, elhalnak. A működészavar általában
az esemény után a legkifejezettebb. A valóban végleges károsodások csak néhány nappal később ítélhetők
meg, néhány funkció visszatérhet.
A tünetcsoport lehet átmeneti vérkeringési zavar,
ilyenkor a tünetek 24 órán belül megszűnnek. Az elmeszesedett erek falából kis darabok, illetve összecsapzódott vérlemezkék átmeneti érelzáródást okoznak az
agy vékony ereiben. Változatos tünetei átmenetiek,
de általában ismétlődnek. Fontos figyelmeztető jel, az
esetek felében egy éven belül végleges szélütés követi. Az összes stroke mintegy harmadát egy vagy több
ilyen ún. „ministroke” előzi meg.

A stroke jellemzően két formában jelenik meg
Az esetek zömében (80–85%) agylágyulás, iszkémiás
stroke alakulhat ki, melyben az agyat tápláló ér rész-
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legesen vagy teljesen elzáródik. Pár percen túli tartós
elzáródás az agyban elhalást, lágyulást okoz.
Ritkábban (15–20%) vérzéses stroke tünetei jelentkezhetnek, melyben az elmeszesedett, sérült ér megreped, megszakad, és vér szivárog az agyba/agyra,
agyállományi és/vagy agyburki vérzés keletkezik. Ez
leggyakrabban érelmeszesedés és magas vérnyomás
együttes fennállásakor alakulhat ki. Esetenként sérülés, vérzékenység, érfejlődési zavar, pl. zsákszerű tágulat (aneurizma) is állhat a háttérben.
Az agy idegi összeköttetések révén irányítja testünket, minden szervünk, sejtünk működését: légzésünket, emésztésünket, mozgásunkat, beszédünket, gondolkodásunkat, érzelmeinket, cselekedeteinket. Egy
adott agyi terület sérülése, kiesése változatos tüneteket hozhat létre: gyengeség, bénulás vagy érzészavar
(zsibbadás, érzéketlenség, bizsergés) a végtagokon
vagy az egyik testfélen, beszédzavar (elkent beszéd,
szósaláta, beszédképtelenség), látászavarok (részleges
vagy teljes látásvesztés, kettőslátás), szédülés, nyelészavar, egyensúlyvesztés, a tájékozódási képesség, emlékezőképesség elvesztése. Legrosszabb esetben eszméletlen állapot, kóma, halál alakulhat ki.
Krónikus veselégtelenségben jellemzően gyakoribbak az állományvérzések, és rosszabb a stroke kimenetele.

Stroke kialakulására hajlamosító rizikófaktorok
A agyi vérkeringészavar legfontosabb veszélyeztető
tényezője az érelmeszesedés. Minden állapot, betegség, mely a verőerek szűkületéhez, elzáródásához, törékennyé válásához, meszes koleszterinkristályokat
tartalmazó érfali lerakódáshoz, plakk kialakulásához
vezet, növeli a szélütés kockázatát. Ilyenek például:
magas vérnyomás, szívbetegségek, különösen a pitvarremegés, műbillentyűk, dohányzás, cukorbetegség,
mértéktelen alkoholfogyasztás, emelkedett vérzsírszint, vérképzőrendszeri betegségek (fokozott véralvadás, vörösvérsejt-szaporulat, illetve -hiány), elhízás,
mozgásszegény életmód, korábbi „ministroke”, droghasználat, fogamzásgátló, véralvadásgátló szedése.
Az agyérbetegségek túlnyomórészt az időskor betegségei, jellemzően 65 éves kor fölött következnek be.
Ennek magyarázata, hogy a szív rendellenességei (infarktus, ritmuszavar) és a gyakran ezek hátterében
álló érszűkület, illetve érelmeszesedés az életkor előrehaladtával ebben a korban gyakoribb. A férfiaknál
40 éves kor felett, a nők esetében 50 éves kor felett
kell jelentős előfordulással számolni.
A 35 és 64 éves kor közötti stroke-halálozás elkerülhető. Ez azt jelenti, hogy az aktív életkorban történt
halálozások legnagyobb részének nem szabadna bekövetkeznie, ahogyan annak sem, hogy életük teljében

lévő férfiak lebénuljanak, elveszítsék munkaképességüket. A hazai halálozási adatokat tekintve az 1990es évektől kezdve a korábbi évtizedekhez képest némi
javulás következett be, de ez nem vonatkozik a fiatal,
illetve középkorú férfi lakosságra. Őket kell tehát a
legjobban féltenünk.

gyorsul. Mindezek hozzájárulhatnak a veseelégtelenségben észlelhető súlyosabb, kiterjedtebb érelmeszesedés kialakulásához, valamint megmagyarázzák azt,
hogy a krónikus vesebetegek körében 22%-kal nagyobb a stroke kockázata, mint a nem vesebeteg társaik körében.

Ritka esetben rizikófaktorok nélkül is kialakulhat a
stroke

A stroke kezelése és a
rehabilitáció lehetőségei

A vesebetegség és szövődményei, illetve a kialakulását
előidéző betegségek egyértelműen fokozzák az érelmeszesedés és így a stroke kockázatát is. A vesefunkció
romlása emeli az amúgy is magas vérnyomást, növeli
a vérzsíreltéréseket, ugyanakkor ezek felgyorsítják a
veseműködés további romlását. A magas vérnyomás
oka és következménye is a vesebajnak. A vesebetegek
vérnyomása sokszor igen magas értékekkel jellemzett
és nehezen kezelhető (200–220/120 Hgmm). Megjelenik a folyadék-visszatartásból eredő magas vérnyomás is. A cukorbaj okozta vesebaj az egyik vezető oka
a végstádiumú veseelégtelenségnek. A magas vércukorszint az egész szervezetben súlyos érbántalomhoz
vezet. A veseelégtelenség előrehaladott szakaszában
vérszegénység is kialakul, felszaporodik a vérben több
érelmeszesedést fokozó anyag, pl. homocisztein. Felborul az ásványi-anyagcsere egyensúlya, D-vitaminhiány lép fel. A vesebaj előrehaladásával gyakrabban
észlelhetők szívbetegségek (szívizom-megvastagodás,
koszorúér-meszesedés, ritmuszavarok, pl. pitvarfibrilláció) is, illetve a krónikus veseelégtelenségre specifikusabb rizikófaktorok, a megnövekedett folyadéktér,
elektrolitzavar, vérszegénység, gyulladásos tényezők.
Így az agyi erekben jelentkező érelmeszesedés is fel-

A szélütésre utaló panaszok esetén azonnali kórházi,
speciális ellátás (stroke-központ) szükséges. Minden
perc számít! Az első néhány órában történő beavatkozások nagymértékben befolyásolják a beteg későbbi
állapotát. Bizonyos beavatkozások csak az első három
órában végezhetők el sikerrel. Elsődlegesen a betegek
gyors ellátása csökkentheti jelentősen az elhalálozást,
illetve a maradandó károsodásokat.
Kórházi osztályon az első legfontosabb teendő a beteg állapotának stabilizálása, keringés-, légzéstámogatás, oxigénbiztosítás, a vérnyomás, a vércukorszint, a
szívritmuszavar rendezése, infúzió, gyógyszerek adása. Speciális kezelési lehetőség a vérrögök feloldása,
ami csökkentheti a károsodás mértékét. További feladat a megnövekedett agyi nyomás csökkentése. Agyi
vérkeringést javító infúziók adása segít helyreállítani a megmaradt funkciókat. A kórisme felállításához
ideggyógyászati vizsgálat, a kórlefolyás megfigyelése,
valamint képalkotó (CT vagy MRI) vizsgálat szükséges. A kiváltó ok megtalálása nagyon fontos a kezelés
és megelőzés miatt, ezért számos további vizsgálatot
célszerű végezni.

Normális artéria

Szűkült artéria

Lerakódás
Normális véráramlat

Rendellenes véráramlat
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A kezelés során nagy figyelmet igényel a felfekvések megelőzése, a korai gyógytorna, az izommerevedés
megelőzése, a logopédiai foglalkozások, szükség szerint pszichológiai támogatás, mobilizáció, a hólyag- és
bélműködés rendben tartása.
A korai rehabilitáció alapvető fontosságú! Nem kevésbé fontos a depresszió gyógyszeres kezelése a szélütés után, amely egyúttal az egyik leggyakoribb és
legjelentősebb probléma. Ez teljesen érthető, hiszen
zavarba ejtő, amikor mások segítségére szorul valaki egyszerű tevékenységekben pl. fürdés, étkezés,
öltözködés, illetve kiszolgáltatottság érzését kelti a
szellemi hanyatlás, emlékezetkihagyás, beszédkorlátozottság megélése.
A betegek kb. 20%-a
nem tud megbirkózni a
szélütéssel, ez általában
a súlyos keringési és légzési nehézségekkel, illetve
tudatvesztéssel járó szélütéses esetekben fordul
elő. A betegek többsége
szakszerű kezdeti ellátás és rehabilitáció után
több-kevesebb idegrendszeri maradványtünettel távozik a kórházból. Az esetek egy részében kissé ügyetlenebbül, de önellátásra képes állapotban, más esetekben tartós ápolásra, gondozásra szorulva. A betegnek
sok időre és bátorításra van szüksége. A legjelentősebb
javulás a stroke első három hónapjában várható. A rehabilitáció nem szünteti meg az idegrendszeri hiánytüneteket, de a megmaradt képességeket fejlesztve
javítja a teljesítményt. A család és számos szakember
segítségére van szükség a testi, lelki gyógyuláshoz. Kiemelkedő helyet foglalnak el ebben a folyamatban a
családtagok és a háziorvos.

távon célszerű a vérlemezkék összecsapzódását csökkentő gyógyszer szedése.
A fentiekből kitűnik, hogy bármely, akár átmenetileg jelentkező ideggyógyászati zavar (ministroke, TIA)
esetén célszerű ideggyógyászati szakrendelőben jelentkezni, kivizsgáláson részt venni, és a figyelmeztető jeleket komolyan kell venni.
A kivizsgálás során tünetmentes vesebajra, veseelégtelenségre is fény derülhet, illetve az ismert vesebaj is veszélyeztető állapotnak számít. Ezen betegek
gondozásánál a stroke, érelmeszesedés megelőzése,
lassítása különösen fontos és nem könnyű feladat. A
kivizsgálásnak fontos eszközévé váltak a vesefunkciós vizsgálatok (szérum
karbamid-, nitrogén-, kreatinintartalmának meghatározása, a vizelettel ürített fehérje kimutatása,
vérvizelés) mellett a vese
szűrőfunkcióját pontosabban meghatározó GFR-érték (glomeruláris filtráció)
mérése és számítása, valamint a mikroalbuminúria
– a fehérjeürítés – meghatározása. Ezek egyszerű vérvétellel, illetve vizeletvizsgálattal elvégezhetők, eltérés esetén további nefrológiai-vesegyógyászati vizsgálatokra, gondozásra lehet szükség. Ezen szempontok
szem előtt tartásával csökkenthető a stroke kockázata.
A stroke szokásos kockázati tényezői – magas
vérnyomás, emelkedet vérzsírszint, cukorbetegség,
időskor – gyakoribbak krónikus vesebetegségben.
Ugyanakkor vannak a krónikus vesebetegségre specifikus rizikófaktorok, melyek a stroke kialakulásának kockázatát növelik: jelentős és rendszeresen
visszatérő vizenyőképződés, vérszegénység, különböző gyulladásos faktorok és események, oxidatív
stressz. A stroke kimenetele nagyban függ a kísérőbetegségektől is.
A korszerű vesebeteg-gondozással egyben az érelmeszesedést is próbáljuk kezelni, és így a stroke előfordulását is igyekszünk csökkenteni. A vesebetegséget is figyelembe vevő helyes gyógyszeres kezelés
(pl. a vérnyomás céltartományban tartása, megfelelő
vízhajtó használata, a cukorszint beállítása, vérzsírcsökkentés stb.) mellett nagyon fontos része kezelési
stratégiáknak a helyes életmódra nevelés. A dohányzás elhagyása, a rendszeres mozgás bevezetése, az alkoholfogyasztás minimalizálása, kalória-, zsírszegény,
szükség esetén fehérjeszegény étrend bevezetése, az
elhízás mérséklése. Mindezek megvalósítása sokszor
beteget és orvost, dietetikust, szakasszisztenst is megpróbáló feladat!
Dr. Ladányi Erzsébet
orvosigazgató
FMC Miskolci Nefrológiai Központ

A stroke megelőzésében

a vesebetegek esetében

is nagyon fontos a helyes
életmódvezetés!

A stroke megelőzése idült
vesebetegségben
A stroke kialakulásában szerepet játszó számos tényező egy részén sajnos nem tudunk változtatni, mint a
kor, a nem és a családi kórelőzmény. A kockázati tényezők nagyobbik része azonban rajtunk múlik, ezek
elkerülésével csökkenthető lenne a szélütések száma.
A dohányzás, a mértéktelen alkoholfogyasztás, a fizikai aktivitás hiánya, az egészségtelen étrend, illetve
az elhízás, a kezeletlen magas vérnyomás és cukorbetegség mind befolyásolható kockázati tényezők. A
helyes életmód mellett nagyon fontos a rendszeres
vérnyomás-, vércukor- és vérzsírszint-ellenőrzés. A
kockázati tényezők halmozott előfordulása esetén további vizsgálatokra is szükség van. Fontos a cukorbaj,
magas vérnyomás, ismert szívbetegségek, ritmuszavarok rendszeres ellenőrzése, megfelelő kezelése. Hosszú
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Sikeres volt a kampány
Egyre többen hívják a mentőket, amikor a szélütés tüneteit észlelik. A Magyar Stroke Társaság (MST) égisze alatt
elindított, két hónapig tartó TCR kampány elérte célját.
Az emberek sokkal bátrabban nyúlnak a telefon után,
sokkal hamarabb kérnek segítséget. Ők már jól tudják,
hogy minden perc számít, hiszen ha három órán belül sikerül a betegnek eljutnia a legközelebbi stroke-központba, úgy sokkal nagyobb esélye van a túlélésre.

A Magyar Stroke Társaság szeretné elérni, hogy min-

denki felismerje a szélütés tüneteit, és mielőbb segítséget hívjon. Az idejében megkezdett kezeléssel ugyanis
nemcsak a páciens életét lehet megmenteni, hanem
állapota is teljesen visszafordítható. Az időfaktor fontosságát jelképezte a kampány jelmondata is „Stroke
– Ne késlekedj – Minden
perc számít”.
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint 2020-ra a stroke és
a szívbetegségek lesznek
világszerte a vezető okok
úgy a halálozás, mint a
rokkantság területén.
Hazánkban évente 18
ezren halnak meg szélütésben, a betegek negyede 60 évesnél fiatalabb, a férfiak átlag 5
esztendővel
hamarabb
kapnak stroke-ot, mint a
nők. Becsült adatok szerint jelenleg 200-250 ezer
agyi infarktust elszenvedett beteg él közöttünk.
Friss statisztikai adatok szerint 2008-ban 118061
beteget kezeltek stroke miatt (kb. Győr lakossága), és
összesen 370 lízis (vérrögoldás) történt. A 118061-ben
benne vannak azok is, akik másodszor vagy harmadszor kényszerültek kórházi kezelésre, az új esetek száma 50000 lehet. Mivel 2007-ben 195 lízis történt, a lízisszám megduplázódott, de még így is csak a betegek
0,74%-át kezelik ily módon. Ebből a 370-ből 85-öt a
debreceni neurológiai klinikán végeztek, tehát 25%-ot,
országosan 0,6% körül lehet az átlagos lízisszám.
A felmérések azt mutatják, még mindig nagyon sokan nincsenek tisztában a stroke tüneteivel, inkább
várnak, gondolván, hogy másnapra kialusszák a ros�szullétet, nem is tudván, hogy ezzel mekkora bajt
okoznak maguknak.
Számtalan tünet jelzi a stroke érkezését, ezek a hirtelen kialakuló féloldali végtaggyengeség, bénulás, ernyedt, zsibbadt arcfél (arcizmok, kar, láb bénulása az
egyik testfélén), hirtelen kialakuló beszédmegértési

zavar, szóformálási nehézség, hirtelen bekövetkező látászavar, mint kettőslátás, látótérkiesés, látásvesztés
vagy csökkenő látásélesség, hirtelen egyensúlyvesztés,
szédülés, koordinációs zavarok, a térérzékelés hirtelen
elveszítése, hirtelen memóriazavar. A tünetek lehetnek múló jellegűek vagy maradandók, együttesen vagy
külön-külön is előfordulhatnak. A panaszok ráadásul
viszonylag váratlanul – pl. ébredéskor – jelentkeznek,
és az se tévesszen meg senkit, ha a beteg gyors javulást mutat, mert a tünetek visszatérhetnek, és végleges bénulássá súlyosbodhatnak.
A stroke felismerése nem könnyű, ha felmerül a
szélütés gyanúja, az alábbi feladatokat kell a beteggel
elvégeztetni: meg kell kérni az illetőt, hogy mosolyogjon, hogy beszéljen. Mondjon egy egyszerű mondatot
összefüggően, pl. Szép
napunk van. Meg kell
kérni, hogy emelje fel
mindkét karját, öltse ki a
nyelvét.
Ha az illetőnek a három kérés közül bármelyik teljesítése nehézséget okoz, illetve a nyelve
jobb vagy bal oldalra csúszik, azonnal mentőt kell
hívni, a beteget sürgősen
kórházba kell szállítani, hogy megkaphassa a
speciális vérrögoldó készítményt. Csiba László
professzor, az MST elnökének véleménye szerint
a stroke megelőzhető,
gyógyítható, ám csak akkor várható javulás a páciens életében, ha a kezelés
három órán belül elkezdődik. A statisztikai adatok
szerint a stroke később jelentkezik, mint a szívinfarktus. Utóbbit Magyarországon átlagosan 58 évesen
szenvedik el az emberek, ezzel szemben az agyi érkatasztrófát 8–10 évvel később – mondta a professzor,
aki szerint ha a népesség öregszik, akkor valószínűleg
a stroke-ok száma is növekedni fog.
A stroke ugyanakkor – fűzte hozzá Csiba doktor –
igen komoly szociális problémát is jelent, hiszen a beteget teljesen ledönti a lábáról, állandó ápolásra szorul,
ami nemcsak a családnak, hanem a társadalomnak is
komoly teher. A stroke-os beteg kórházi kezelése közel
háromszor annyiba kerül, mint egy szívinfarktusosé.
Nagyon fontos a mentőszolgálattal való szoros
együttműködés kialakítása, hiszen a gyorsaság életet
menthet. Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs vezetője végigkísérte a kampányt, s maga
is szakmai észrevételeivel erősítette annak sikeressé-

Hypertonia

11

gét. Mindvégig hangsúlyozta: a szélütés tüneteinek
észlelésekor azonnal hívni kell a mentőket.
Dr. Valikovics Attila, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei kórház stroke-osztályának vezetője úgy véli, hogy
a kampánynak köszönhetően megnőtt a vérrögoldások
száma, a betegek sokkal hamarabb hívnak segítséget,
ezáltal időben kapják a megfelelő orvosi ellátást. Dr.
Pápai György, az OMSZ kelet-magyarországi orvosigazgatója is hasonló véleményen van, az elmúlt két hónapban, mint mondta, megnőtt a hívások száma, több beteg került időben a stroke-osztályra, több ember életét
sikerült megmenteni. Akkor örülne igazán, ha minden
stroke-beteg időben megkapná a kezelést, ennek azonban az a feltétele, hogy a tünetek észlelésekor azonnal
hívják a 104-et. Egy biztos, hogy a kelet-magyarországi
régióban országosan is példaértékű a stroke-osztály, valamint a mentőszolgálat együttműködése, ami az egyedileg kialakított, jól működő modellnek köszönhető.
A neurológusok a cél érdekében összefogtak, alig
volt olyan megye, ahol ne kapcsolódtak volna be a
háromórás időablak fontosságának kommunikálásába. Az országos médián kívül szinte minden helyi médiumban megjelent a kampány üzenete. Ezt erősítette meg a kampánnyal egy időben elindult szelutes.hu
webportál, amely hasznos információkat tartalmazott
és tartalmaz a laikusok számára. A nézettsége is mutatta, hogy erre igen is van igény.

„Szerencsés” esetek
Zita tavaly áprilisban 42 évesen kapott stroke-ot.
Több mint húsz éve magas a vérnyomása, gyógyszereit rendszeresen szedte.
Egyik reggel éppen szokásos kávéját itta, amikor
furcsa érzések törtek rá, egyik percről a másikra megszédült, elejtette a poharát. Összeszedte minden erejét, odavánszorgott a kolléganőihez, azonban megszólalni már nem tudott. A jobb szája lefittyent, a jobb
keze nem engedelmeskedett. Azonnal értesítették a
mentőszolgálatot, akik nemsokára megérkeztek. Kórházba szállították. Elmondása szerint 4-5 nap teljesen
kiesett az emlékezetéből. A kezelést követően nehéz
napok vártak rá, megkezdődött a rehabilitáció, újra
megtanult írni, olvasni és számolni. Miután hazabocsátották, tovább folytatta a gyógytornát és végezte a
beszéd-készségfejlesztő gyakorlatokat. Erős akaratának köszönhetően néhány hónap elteltével sikerült újból bekapcsolódnia a dolgos hétköznapokba. Mint bevételellenőr nap mint nap számlákat kell egyeztetnie.
Néha még keresi a szavakat, néha elakad a hangja, az
írása is csúnyább lett, de boldog, hogy a stroke-nak
nem lett komolyabb következménye. Jól tudja, hogy
vigyáznia kell magára, hiszen bármikor kaphat egy
újabb szélütést, éppen ezért állandó kontrollra jár, és
rendszeresen szedi a gyógyszereket.
István 2008 decemberében, 58 éves korában kapott stroke-ot. Otthonában érte a szélütés, többször

12

Hypertonia

elesett a szobában, ügyetlenné vált, egyensúlyzavara
volt. Nem értette, hogy mi történik vele, nem találta
a szavakat, nem tudott megszólalni. Felesége és lánya,
vöröskeresztesek lévén, azonnal felismerték a stroke
tüneteit, késlekedés nélkül hívták a mentőt, kórházba
szállították, ahol azonnal ellátták, vérrögoldót kapott.
Másnapra már jobban érezte magát, büszke férfi révén
nem bírta elviselni, hogy megmosdassák, így összeszedte minden erejét, és kiment a fürdőszobába. Egyre több
szó jutott az eszébe, a beszéde folyamatosan javult.
Sosem volt semmi baja, gyógyszert nem szedett,
azonban egy lelki trauma érte, hiszen 57 évesen elveszítette munkáját, a stressz hatására egészségi állapota megromlott. Jelenleg galériaőrként éli mindennapjait. Igen kemény küzdelem áll mögötte, hiszen a
többi stoke-os sorstársához hasonlóan kemény harcot
kellett megvívnia, logopédus és gyógytornász segítségével tanult meg újra beszélni és mozogni. A szélütés
nem múlt el nyomtalanul, hiszen még mindig előfordul, hogy keresnie kell a szavakat, és nemegyszer újrakezdi mondandóját, de jól tudja, hogy kitartó munkával az állapota egyre jobb és jobb lesz.
Mind a két beteg családjában volt stroke-os beteg.

Statisztikai eredmények
A név nélküli, 6 kérdésből álló kérdőív segítségével
végzett felmérésben 518, harminc év feletti, a stroke napra kilátogató válaszait dolgozták fel. 175 férfit
(33,8%) és 343 nőt kérdeztek meg (66,2%), akiknek átlagos életkoruk 51,2 év, a legidősebb kérdőívet kitöltő
most töltötte be a 83. évet.
A kutatásban részt vevők 8,0%-a városban, 92%-a a
fővárosban él. Legmagasabb iskolai végzettség szerinti megoszlásuk: általános iskolát végzett 11,2%, szakiskolát végzett 19,3%, érettségizett 45,3%, felsőfokú
végzettségű 24,2%.
A megkérdezettek 79%-a volt tisztában a stroke jelentésével, ezen belül is a férfiak 76%-a, a nők 82%-a.
A gyengébbik nem 81%-a ismeri a szélütés tüneteit, a
férfiaknak mindössze 60%-a adott jó választ.
A válaszadók 77%-a a stroke tüneteinek észlelését
követően 3 órán belül fordulna orvoshoz, 23% azonban
csak 48 órán belül kérne segítséget, a megkérdezettek
75%-a hívná azonnal a mentőt, 25% máshoz fordulna.
Sajnos még mindig „csak” a lakosság 76%-a tudja
pontosan a mentők telefonszámát, a nők 79, a férfiak
73%-a, további 14% az általános segélyhívó számot
tárcsázná, a maradék 10% a rendőrséget vagy a tűzoltókat hívná.
A szélütés kockázati tényezőit illetően 76% adott
pontos választ. A válaszadók 72%-a hallott a kampányról. A többség a TV-ben látta a felhívást, míg a
megkérdezettek harmada internetes egészségügyi portálról informálódott.
Fadgyas Zsuzsa
Diamond Agency

Stroke után

Kezelés és rehabilitáció
Budapest–Isztambul: pontosan 700 kilométer. Micsoda
távolság! Megközelítőleg ennyi idegrost pusztul el óránként egy agyi érkatasztrófa esetén.

Az agyi vérkeringési zavar – stroke – okozta károso-

dást csak azonnali beavatkozással lehet kivédeni. A
betegnek vagy környezetének a tünetek észlelésekor
rögtön mentőt kell hívnia, hogy a beteg három órán
belül vérrögoldó kezeléshez juthasson. A gyors intézkedéssel nagyon sok maradandó károsodás elkerülhető. Amennyiben beszédzavar lép fel, egyensúlyvesztés
jelentkezik, vagy féloldali zsibbadás, esetleg bénulás,
mindenképpen hívjunk mentőt. Előfordulhat azonban,
hogy nem ennyire egyértelműek a tünetek, olyankor
se „féljünk” szakorvosi segítséget kérni!

Korai rehabilitáció
Ha már megtörtént a baj, akkor a kezelések mellett
mielőbb el kell kezdeni a beteg rehabilitálását. A rehabilitációt egy szakmai csapat együttesen végzi. A gyógytorna mellett neurológiai, belgyógyászati, pszichológiai,
szemészeti, logopédiai kezelésben is részesül a beteg.
Már az akut stádiumban, az első napokban elkezdődik
a gyógytorna. Kezdetben természetesen csak passzívan
tornáztatják a beteget az ágyban. A kis- és nagyízületek
óvatos szakszerű átmozgatása, a megfelelő fektetés és
fordítás után következhet csak az ültetés, majd a saját
erőből történő ülés. A kezdeti passzív torna eszméletlen
betegeken is végezhető. A javuló betegnél az elsődleges
rehabilitációs cél, hogy minél előbb önellátóvá tudjon
válni. Ez a folyamat lelkileg és fizikailag is megterhelő
hosszú hónapok munkája. Az ágyban ültetést követi az
állás, a járásgyakorlatok, a segédeszközzel való helyzetváltoztatás, majd az akadályok leküzdése.

Egyedül nem megy!
Attól függően, hogy a stroke melyik agyféltekét érintette, a beteg elfelejthet szavakat, kifejezéseket, nem
érti esetleg a szöveget, nem ismeri fel a beszédpartner
mimikáját. Elfelejti, hogyan kell evőeszközzel enni,
öltözködni, alapvetően romlik a koordinációja, tájékozódási képessége. Látászavar és logikai zavar is felléphet. A harmadik-negyedik héten kerül a rehabilitációs
osztályra a beteg. Szellemi és fizikai terhelhetőségét
figyelembe véve állapítják meg a további rehabilitáció
menetét.
Az ép idegsejtek részlegesen vagy teljesen át tudják venni az elhaltak szerepét! A működésbeli javulás

a harmadik és a hatodik hónap között a legnagyobb.
Az együttműködés legfontosabb pontja természetesen
maga a beteg – a motiváltság hiánya meggátolhatja a
felépülést. A betegágyon elkezdett, naponta többször
elvégzett gyógytornát sikeres esetben az önálló mozgás váltja fel. Az agyi idegpályák beidegződését, automatizmusát újra ki kell építeni. Segíthet, ha a beteg
hangosan mondja is, hogy éppen milyen gyakorlatot
csinál. Egy átfogó vizsgálat szerint azok a stroke-on
átesett betegek, akiknek otthon egészséges társ segít,
50 százalékkal nagyobb valószínűséggel gyógyulnak,
és lesznek képesek az önellátó életre.

Beszédes számok
A stroke-os betegek 85 százalékánál károsodik a járás és a felső végtagi funkció. Még az önálló fürdőszoba-használat is gondot jelent az első hónapokban.
A betegek 68 százalékának csökken a fizikai ereje.
Mozgásuk csak a szobán, lakáson belüli mozgásra korlátozódik. A stroke-on átesettek 37 százaléka (!) igényel teljes ellátást. Az esetek egyharmadában állandó
ápolásra szorul a beteg. Egy év után 73 százalékuk
tekinthető alapszinten önellátónak. Az életminőség
ilyen szintű romlása nagy pszichés terhet ró a betegre
és a környezetére. Megértéssel, türelemmel és rengeteg energiával kell és lehet a stroke-on átesett betegeken segíteni. Az ápolók motiváló ereje pótolni tudja a
betegét, ugyanis a beteg pszichés zavarai hónapokig
is eltarthatnak. Fontos tudni, hogy ezek a panaszok a
betegség tünetei és nem a beteg szándékos ellenállásából fakadnak!
Ambrus Zsófia Újságíró, szakedző és
gerinctréner. Tíz éve dolgozik fitness–
wellness területen. A csoportos oktatás mellett – személyi edzőként – egyénileg is foglalkozik egészségügyi
problémákkal küzdőkkel, mozogni vágyókkal. A preventív célú mozgásoktatás mellett háziorvosokkal és dietetikusokkal karöltve végzi rehabilitációs
munkáját fővárosi fitness-klubokban.

További hasznos információk, valamint betegszervezetek, egyesületek elérhetőségei találhatók a
Magyar Stroke Társaság internetes oldalán:
http://stroketars.hu
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Az OMRON aktív öngondoskodás és tudatos egészségmegőrzés koncepciója
A Metabolikus Szindróma az általános egészségi állapotot kifejezetten magas kockázati arányban érintő főbb tényezők együttes jelenléte. A legfőbb tényező az ún. centrális elhízás, a megnövekedett haskörfogat, mely a férfiaknál
≥ 94 cm, a nőknél ≥ 80cm, illetve ezenkívül az alábbi kockázati tényezőkből kettő együttes jelenléte:
• magas vérnyomás
• magas éhgyomri vércukor szint
• kóros vérzsír-összetétel - diszlipidémia:
- emelkedett Triglycerid szint
- alacsony HDL-koleszterin szint
A legfejletttebb technológiával rendelkező vérnyomásmérők és
a mozgás intenzitását érzékelő, elemző lépésszámláló kalóriamonitorok
segítenek az egészséges életforma, testsúly visszaszerzésében, megőrzésére
tett erőfeszítéseinkben. Az OMRON legújabb testösszetétel, testzsírmérő készüléke
egyedülálló módon méri és értékeli a Metabolikus Szindróma jellemzőjét,
a belső szervekre halmozódott kóros hasi zsír értékét.
Jó szívvel ajánljuk Önnek és Családjának!
OMRON HUNGIMPEX Kft. 1037 Budapest, Kunigunda u. 60.
Tel: 06 1/453-7119, 06 1/453-7124, Zöld szám: 06 80/201-057
info@hungimpex.hu, www. hungimpex.hu, www.egeszhalo.hu

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

Stroke után

A rehabilitáció útvesztői
Magyarországon évente körülbelül 50 ezer ember
szenved el akut agyi érkatasztrófát. A rehabilitáció
lehetőséget ad arra, hogy a beteg minél kevésbé legyen kiszolgáltatva, a lehető legjobban el tudja látni
magát a családban, és a társadalomba is integrálódni
tudjon. A beteg hosszú távú gondozása és rehabilitációja a háziorvosok aktív közreműködése nélkül nem
lehetséges.

A stroke után otthonukba kerülő betegek állapota na-

gyon különböző lehet.
Akut ellátás után a betegek vagy azért kerülnek haza, mert neurológiai tüneteik javultak, vagy
azért, mert állapotuk olyan súlyos, hogy rehabilitációra alkalmatlanok. Sok esetben a hazabocsátásukat nem előzi meg rehabilitációs szakkonzílium,
így sajnos előfordulhat, hogy még fejleszthető beteg is kikerül az ellátásból, mivel nem ismerik fel
esetleges részképesség-károsodását. Ez a mulasztás a beteget későbbi életvitelében jelentősen korlátozhatja. Főként az akut eseményt követő első
három hónapban fontos észrevenni, hogy a beteg
(további) rehabilitációra szorul, illetve rehabilitációra alkalmas, tehát szakambulanciára irányítása
javasolt. Ilyenkor pótolhatatlan a háziorvos különleges figyelme.
Más a rehabilitációs cél egy aktív munkaképes
korú páciensnél, akinek szellemi képességei akár
enyhébb fokban is károsodtak, és más az idősebb,
egyéb súlyos társbetegségben szenvedőknél. A
szellemi képességek enyhe károsodása is megakadályozhatja a munkába állást, míg az önellátás a
részképességek hiánya mellett is elérhető.
A betegek egy része intézményi rehabilitációs
kezelést követően kerül otthonába. A rehabilitáció
azonban olyan folyamat, mely a beteg elbocsátásával nem fejeződött be. A háziorvos segítségével
meg kell szervezni a további gyógytornát, szükség
szerint a házi ápolást. A stroke-on átesett betegek sok esetben szociális segítségre szorulnak, és
gyakran a családnak is szüksége van támogatásra.
A beteg ember személyiségváltozása, mozgáskorlátozottsága, ápolási igénye kimerítheti a hozzátartozókat, és ez a további rehabilitációs tevékenységet, a
gondozást veszélyeztetheti.
A háziorvos végzi a stroke másodlagos prevencióját, vagyis az állapotromlás megelőzését. Időszakosan
felméri a beteg fizikai és mentális változásait, meghatározza az elérhető célokat. Segítséget jelent, hogy a
rehabilitációs osztályok betegeiket rendszerint visszakérik kontrollvizsgálatra, ismételten felmérik állapotukat, és meghatározzák a további teendőket, illetve

a szükséges segédeszköz-igényüket. Az intenzív fejlesztés a stroke-ot követő első évben lehetséges, ezért
gyakori és ajánlható az ismételt kórházi rehabilitációs
kezelés.
A stroke késői szövődményei közül kiemelendők az
izomtónus változásaiból adódó kontraktúrák, alsó és
felső végtagi tartási rendellenességek, ízületi fájdalmak. Amennyiben a bénult végtag izomegyensúlya
megbomlik, érdemes már a korai szakban megelőzésként korrekciós rögzítőt alkalmazni. Ha már rögzült,
segédeszközzel nem korrigálható – elsősorban láb- –

deformitás alakul ki, ám műtéttel még visszanyerhető a beteg végtag terhelhetősége. Ezekben az esetekben feltétlenül indokolt rehabilitációs szakkonzílium
igénybevétele, mert a fenti tünetek ellátása után a
beteg mozgáskészsége, életminősége kifejezetten javul.
Dr. Anselmó Viktória – Dr. Mező Róbert
Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház,
Központi Rehabilitációs Osztály, Csepel
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Agyi értrombózis? Agyvérzés?

A lelkem is sérül?

A stroke-ot elszenvedettek körében igen gyakori a betegséggel összefüggő depresszió. A kezelés rendkívül
fontos.
Tehát a válasz – sajnos – igen, sérülhet.

Az

agyi érkatasztrófákat követően jelentkező lelki
bajok a mindennapi orvosi gyakorlatban rendszerint
kevesebb figyelmet kapnak, mint a mozgásszervi vagy
a beszédzavarok.
Pedig stroke-ot követően gyakran észlelhető hangulatzavar, memóriazavar, szorongás, ritkán akár
komolyabb pszichiátriai tünetegyüttesek is kialakulhatnak.
A stroke-t követően fellépő leggyakoribb lelki betegségek:
• poszt-stroke (agyi érkatasztrófát követő) depresszió (levertség, csüggedtség), 60%-os gyakorisággal;
• memóriaproblémák (emlékezési zavarok), 20%;
• szorongásos zavarok, 25%;
• poszt-stroke személyiségváltozás 10%.

Poszt-stroke depresszió
Az agyi érkatasztrófák leggyakoribb, egyben kezelési szempontból leginkább befolyásolható következménye a depresszió. Sokan a mai napig nem hisznek
ennek a kórképnek a létezésében, vagy sokan nem
ismerik fel – a kezelőorvos nem kérdez rá, hogy nem
változott-e a hangulata és/vagy az étvágya és/vagy alvási szokásai stb. Elmondhatjuk, hogy a poszt-stroke
depresszió a mindennapi gyakorlatban jórészt felismerés és kezelés nélkül marad.
Hogy miért is alakul ki ez a betegség, erre a tudományos közlemények még a mai napig sem adnak
egységes választ. Az egyik, általános, vélemény alapján a jelenség csupán a betegre drámai hirtelenséggel
zúduló rokkantság, a súlyos idegrendszeri tünetek, a
kedvezőtlen munkahelyi, családi változások nyomán
fellépő – tehát végső soron érthető pszichológiai reakció. A másik szemlélet szerint az érkatasztrófa az
agyi anatómiai rendszerek károsítása miatt biológiai
okokból okoz depressziót.
Az agyi érkatasztrófát követően a beteg helyzete
a társadalomban alapvetően változik. A rokkantság
ténye, a mozgások romlása, az esetleges beszédzavar stb. egyaránt negatív hatást gyakorolnak. A beteg szociális veszteségek sorát szenvedi el. Korábbi
– családi, munkahelyi, társasági – szerepeinek képtelen megfelelni, érzelmi megrázkódtatások sora éri. A
hangulatzavar a betegnek a családban betöltött sze-
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repét még inkább rontja, a depressziós beteg túlérzékennyé válhat, olyan dolgok, melyek korábban meg
sem kottyantak neki – stroke után egészen más megvilágításba kerülhetnek.
A stroke-ot követően jelentkező depressziót szokás
lebecsülni, vagy természetes jelenségnek tekinteni,
noha – következményeit tekintve – a súlyos szövődmények minden kritériumával rendelkezik.
A stroke utáni rehabilitáció célja a lehetséges maximális önellátás kialakítása, a beteg segítése, hogy
visszailleszkedhessen a családba, a közösségbe; a
munkaképes korúaknál a munkavégző képesség vis�szanyerése eredeti vagy rehabilitált munkahelyen. A
depressziós ember motiváltságának hiánya akadályozza, gyakran kudarcra ítéli ezt a folyamatot, a beteg kevésbé érzi fontosnak a rendszeres orvosi kontrollt, kevésbé működik együtt a kezeléssel, és ezzel
saját gyógyulását teszi nehezebbé és időben elnyújtottabbá.
A mindennapi tapasztalat azt mutatja, hogy kezelés nélkül a hangulatzavar az esetek mintegy felében-kétharmadában állandósul. Gyakran a stroke
után 1-2 évvel is fennállhat, ezért kezelése minél
hamarabb szükséges. Ebben segít egyrészt a rehabilitációs csoport pszichológus tagja, illetve manapság
hazánkban minden olyan antidepresszáns és szorongásoldó elérhető, mely külföldön is, és OEP-támogatással háziorvos is felírhatja őket – természetesen
ideg- vagy elmegyógyász javaslatát követően. Fontos
a család kellő tájékoztatása a betegségről, a lehetséges kimenetelről – hogy a beteg a mindennapokban,
otthon is a legszakszerűbb kezelést és támogatást
kaphassa.
Összefoglalva: súlyosak a következményei, ha valamelyik agyi erünkben elzáródás alakul ki, vagy agyvérzést kapunk.
Gyógyulásunk akkor lesz optimális, ha nemcsak
agyunkra, mint látható és „kézzel fogható” szervünkre, hanem az életünk minden pillanatát befolyásoló
lelkünkre is maximálisan odafigyelünk, segítséget kérünk, adunk.
Dr. Kárpáti Róbert

1990-ben végzett a SOTE-n. 1994-ig a SOTE Neurológiai Klinikáján, 1994-től 2002-ig a SOTE
Pszichiátriai Klinikáján dolgozott. 2002
óta a Fejér Megyei Szt. György Kórház
Pszichiátriai Osztályát vezeti. Neurológus és pszichiáter szakorvos. 1990–2000-ben a New York
Egyetem Pszichiátriai Kutatóintézetében (Nathan Kline
Institute) dolgozott.

Tudatos törődés a magas vérnyomás kezelésében
„Tudatos Törődés” címmel folytatódik a Magyar Hypertonia Társaság és a Novartis Hungária Kft. közös, „Éljen
140/90 alatt!” nevű programja a Magyar Stroke Társaság
támogató együttműködésével. A kezdeményezés immár
ötödik éve küzd folyamatosan a magasvérnyomás-betegség ellen, újabb és újabb eszközöket bevetve a hipertónia és szövődményeinek megelőzéséért, a szív- és
érrendszeri betegségekben érintettek megfelelő kezeléséért. A 2009. őszi program középpontjában a magasvérnyomás-betegség egyik leggyakoribb szövődménye, a stroke (szélütés, agyvérzés) megelőzése áll.

A 2005-ben indított, mára mozgalommá alakult, „Él-

jen 140/90 alatt!” nevű program idén a stroke (agyvérzés, agyi érkatasztrófa) megelőzésére, valamint a
magas vérnyomásos beteggel való tudatos törődésre
hívja fel a szakma és a lakosság figyelmét. A 2009 tavaszi, „Törődés Napja” elnevezésű felmérésből ugyanis kiderült, hogy a megvizsgált páciensek közel harmada kettő vagy több
társbetegségben is szenved a hipertónia mellett, így kezelésük
fokozott figyelmet igényel.
Az agy az egyetlen olyan
szervünk, amelynek sejtjei
szinte egyáltalán nem képesek regenerálódni, miközben
a magas vérnyomás egyik
legjellemzőbb szövődménye
az agyi erek károsodása. Hazánkban évente közel 18 ezren
halnak meg agyvérzésben, az
új megbetegedések száma pedig
50000. A kezeletlen magasvérnyomás-betegség csaknem négyszeresére
emeli az agyi érkatasztrófa vagy a stroke
kialakulásának veszélyét, másfelől viszont az
összes agyi érkatasztrófa közel 70 százaléka megelőzhető lenne a vérnyomás normalizálásával. Ezeket az
adatokat figyelembe véve döntött úgy a Magyar Hypertonia Társaság, hogy 2009 őszén a stroke megelőzését
helyezi a figyelemfelkeltő program középpontjába.
A kezdeményezők továbbra is fontosnak tartják a
háziorvosok szakmai képzését, ezért – a Hipertónia
Centrumokkal és Decentrumokkal együttműködve
– 20–25 helyszínt érintő képzési sorozatot szervez a
Társaság, ahol a hipertónia kezelésének gyakorlati ismeretei mellett a stroke megelőzésére, felismerésére,
valamint a hipertóniás beteggel való tudatos törődésre
helyezik majd a hangsúlyt.
A képzéseken a már megszokott tudományos előadások, tapasztalatcserék mellett egy újszerű eszközzel, egy storke-on átesett beteg riportjával irányítják
rá a figyelmet a tudatos kezelés és törődés jelentősé-

gére. A mai felgyorsult és elszemélytelenedő világban
egyre kevesebb idő jut a „klasszikus törődésre”, ezért
a képzésen részt vevő orvosok egy konkrét emberi sorson keresztül érezhetik át munkájuk felelősségét és
fontosságát. A riportfilmben szereplő beteg története
mindenkit emlékeztet az egyes „esetek” mögött meghúzódó emberi sorsokra, a család szerepére és az orvosi törődés fontosságára.
A Magyar Hypertonia Társaság a képzés mellett
szakmai pályázaton díjazza majd azon háziorvosok
munkásságát, akik évek óta tudatosan odafigyelnek a
hipertóniás pácienseik kezelésére, illetve a praxisukban kiemelkedő tevékenységet végeznek a hipertónia
és szövődményeinek megelőzése érdekében.
A „Tudatos Törődés Pályázat” során az orvosoknak
lehetősége nyílik arra, hogy a praxisukban megvalósítandó, a „Tudatos Törődés” kezdeményezés céljaihoz
illeszkedő, felvilágosító, a betegség megelőzését elősegítő tevékenység megvalósításához
kérjenek segítséget.
A fentieken túl a folyamatos
visszajelzés, a hazai szív- és
érrendszeri helyzet monitorozása továbbra is a Társaság kiemelt feladata. Ennek
érdekében indítják el a „Tudatos Törődés Felmérést” a
háziorvosok körében, mely
a magasvérnyomás-betegség
kombinációs kezelésének hazai gyakorlatát, összetettségét
hivatott vizsgálni.
Természetesen a betegek felvilágosítása is folytatódik, ez esetben
célzottan a kezelőorvosokon keresztül.
Az érintettek így közvetlenül háziorvosuktól hallhatják azokat a fontos információkat, tanácsokat, amelyekkel megelőzhetik a magasvérnyomás-betegség, illetve szövődményeinek kialakulását.
Nem mellesleg ez a megoldás hatékonyan segíti a sikeres kezeléshez nélkülözhetetlen orvos-beteg kommunikációt is.
A többéves, tudatos odafigyelés és kezelés segítségével kívánja a Társaság a hazai szív- és érrendszeri
halálozás mértékét csökkenteni. A „Törődés Napja”
felmérés szerint a hipertónia mellett egyéb társbetegségben is szenvedő páciensek esetében a kezelőorvos az esetek több mint felében jelöli meg a szigorúbb, 130/80 Hgmm-es célértéket, ami bizakodásra ad
okot, és alátámasztja, hogy az orvos és a beteg tudatos
együttműködése, illetve a fokozott törődés hatására a
Magyar Hypertonia Társaság és a hozzájuk csatlakozó
háziorvosok kitartó munkája megvalósítja a kitűzött
célt.
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Új korszak a vérnyomásmérők világában!
A pontatlan mérés kiküszöbölhető!
Tudja, hogy a magas vérnyomás 4 millió embert érint Magyarországon?
Az Új CHECK 3 Technológia elve arra épül, hogy az emberi vérnyomás nem stabil, így a mérési eredményekben szórás mutatkozik. Egy mérés esetén gyakori a pontatlan eredmény, az Új CHECK 3 Technológia
alkalmazásával a mérés pontosságát a három egymást követő mérés, és a közte lévő pihenőidő (nyugalmi
helyzet) automatikus elemzése adja. A készülék érzékeli a mozgást és a beszédet, ellenőrzi a szabálytalan szívritmust, mandzsetta kialakítása végig tépőzáras, tartós kivitelű. Ezek a tényezők mind befolyásolják
a mérést, az új technológiával ellátott vérnyomásmérő kiemelt garancia idővel rendelkezik, mely 5 év csere
én. Szakmai szervezetek ajánlásával.
garanciát jelent az egész Európai Unió területén.

ÚJ!

Medel Check
vérnyomásmérő készülék
• CHECK 3 Technológia –
a pontatlan mérés kiköszöbölhető
• Aritmia érzékelő Technológia
• Tartós mandzsetta,
kettő az egyben normál és XL
• Terhes anyukák is használhatják
• Új, hófehér exkluzív külső
• 5 év cseregarancia*
*nincs hitelesítési és javítási költség
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A termékeket keresse a gyógyszertárakban,
gyógyászati segédeszköz boltokban!
Információs telefonszám: 06 29 537 560 • www.medel.hu

Szakmai programok, szervezetek hivatalos eszköztámogatója a Medel:

Patika
Program
A kockázatokról olvassa el a használati utasítást vagy kérdezze meg kezelőorvosát!

Gyógyszerhamisítás és ellenlépések
A hamis gyógyszerek forgalmazása világszerte egyre nagyobb problémát jelent. Az illegális kereskedés magyarországi elterjedését akarja megakadályozni a Hamisítás
Elleni Nemzeti Testület, mely a gyógyszeripar és kereskedelem szereplőivel együttműködve a nem valódi gyógyszerek fogyasztásából eredő veszélyeztetést kívánja tudatosítani. A hamisított, illetve a minőségi előírásoknak
nem megfelelően készített gyógyszerek alkalmazásának
egészségügyi veszélyeit bemutatva a szemléletformálást
segítik a HENT szakemberei. A népesség felvilágosítása
során a nem anyagi károkozás mellett a kampányban
szólnak a gazdasági veszteségekről és megismertetik a
jelenség elleni fellépés főbb lépéseit, a hazai, nemzetközi jogi, intézményi hátterét. A téma jelentőségét az adja,
hogy egyre többekhez juthatnak el az interneten, illegális
csatornákon kínált – az egészséget súlyosan, olykor halálosan – veszélyeztető készítmények.

A

HENT gyógyszer- és növényvédőszer-hamisítás
munkacsoportjának vezetőjével, Székely Krisztinával
beszéltük meg a legfontosabb kérdéseket.
– Milyen esetben nevezhető hamisnak egy patikaszer?
– A világon kereskedelmi forgalomba kerülő orvosságok tizedét vélik hamisnak a szakemberek, mert a
szer összetételéről, hatásosságáról, eredetéről nem
tényszerű tájékoztatást kap a beteg. A világ sok (egyre több) pontján valótlan (hamis) adatokat közölnek a
célközönséggel, így becsapják a fogyasztót. A tizednyire becsült átlag mögött óriásiak a területi eltérések:
egyes afrikai, ázsiai, latin-amerikai vagy poszt-szovjet
országokban a 30%-ot is meghaladja, olykor az eladott
termékek felénél is több lehet a hamisítványok aránya.
A szigorú ellenőrzési rendszert működtető fejlett államokban elvétve (1% alatt) akad hamis gyógyszer – arányuk Európában a teljes piac 10%-ára tehető. Globális
térnyerésük üteme évi 12–16% közötti. Az interneten
árult, főként életmódgyógyszerként hirdetett készítmények többsége viszont károsodást okozhat. Veszélyük országhatártól függetlenül mindenkit érint.
– A lakosság egészségének veszélyeztetése mellett milyen egyéb problémákat okoz a hamisítás?
– A milliónyi beteget érintő egészségügyi károkozás
mellett súlyos gondot jelent az iparágban dolgozókat,
magát a gyógyszergyártást, kutatást sújtó gazdasági
hátrány. Évente akár 150 milliárd dollárnyi veszteség ered abból, hogy a bevétel hamisítókhoz kerül. A
rossz minőségű szerek nagy aránya, főleg a fejlődő országokban, alááshatja a modern egészségügybe vetett
bizalmat. A hatástalan vagy mérgező álgyógyszerek
megjelenésével tömegek fordulhatnak ráolvasókhoz,
kuruzslókhoz. A hamisítványok miatt az ún. Gresham-
szabály érvényesülhet: az ilyen piacról a forgalmazók
inkább visszavonják eredeti készítményeiket.

– A probléma kezeléséhez milyen segítséget
nyújtanak a nemzetközi
fórumok?
– Az ENSZ Egészségügyi Világszervezete
(WHO) állandó multilaterális munkacsoportot
állított fel, ebben a tagországok kormányai, gyógyszeripari és nem-kormányzati
szervezetek képviselői is szerepet kapnak. Az IMPACT
jogi, intézményi, technológiai, kommunikációs ajánlásokat fogalmaz meg. Az EU-ban a gyógyszerbiztonság
ügyét a versenyképességgel, az ipar gazdasági jelentőségével azonos súllyal kezelik. Az Európai Bizottság
jogszabály-szigorító csomagot dolgozott ki, elfogadásra
javasolva az EU Tanácsának, az Európai Parlamentnek. A csomag fontos része az egységes európai nyilvántartás, ami minden egyes gyógyszeres doboz eredetét visszakövethetővé tenné, egészen az alapanyagok
beszerzéséig és a gyártásig.
– A nemzetközivel összehasonlítva mi jellemzi a hazai helyzetet?
– Gyógyszer-kereskedelmi rendszerünk európai
mércével mérve is szigorú. A hivatalosan felírt, patikában vagy egyéb feljogosított elárusító-helyen kiváltott
orvosság teljesen biztonságos – a zárt ellátási rendszer miatt a kevésbé veszélyeztetett országok közé
tartozunk. A legális forgalomból származó orvosságok
összetételével még sosem volt gond. A veszélyt az illegális csatornák (piacon, kapualjban való árusítás,
nem engedélyezett internetes csomagküldő szolgálat)
léte jelenti. A védekezés területei: a legális csatornák
folyamatos ellenőrzése, szemléletformáló tájékoztatás a megbízhatatlan gyógyszerforrások mellőzésére,
a hamis gyógyszerek országhatáron kívül tartása. A
gyógyszerhamisítás mértéke hazánkban a teljes forgalom 3–5 százalékára becsülhető. Egyes életmódgyógyszerek (potencianövelők, növekedésihormon-készítmények, izomtömeg-növelő szteroidok, nyugtatók)
esetében azonban a nem eredeti készítmények aránya
ennél jóval nagyobb.
– Vegyük sorra az egészséget, életminőséget fenyegető veszélyeket…
– A hamisítvány jellegétől függően a kockázatok
változatosak. Ha a szerben nincs hatóanyag (kispórolták belőle, vagy a lejárt szavatosság miatt lebomlott),
hatástalan. Ilyenkor a beteg tünetei súlyosbodnak,
antibiotikum esetén ellenálló baktériumtörzsek alakulhatnak ki. Ha az előírtnál több a hatóanyag (rossz
adagolás miatt), ha szennyezett, nem megfelelő minőségű, vagy a gyártási eljárás szabálytalan, a szer fogyasztója maradandó károsodást, akár halálos mérgezést szenvedhet.
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– Milyen okok teszik lehetővé, hogy létezzen ez az
életveszélyes üzletág?
– A WHO listája alapján számtalan magyarázatot lehet találni. Egyes államok, kormányok nem ismerik fel
a probléma létét, jelentőségét. Nem megfelelő a nemzetközi jogi szabályozás rendszere, nem elég súlyosak
a büntetési tételek. Gyenge az adminisztratív háttér,
hiányzik a kapacitás a kellően nagy számú ellenőrzéshez, az ügyek végigviteléhez. Nem megfelelő a gyógyszerek gyártásának, kereskedelmének ellenőrzése.
Gyenge az összehangoltság, akadozó az információcsere az ellenőrző és bűnüldöző hatóságok között, illetve
a magán- és a közszféra szereplői között. Akadályozott
az egészségügyi szolgáltatásokhoz, megbízható gyógyszerekhez való hozzáférés. A lakosság írástudatlan,
szegény. Hiányoznak a megfelelő társadalombiztosítási modellek. Az adott nemzeti gyógyszerpolitika nem
egészségügyi, hanem gazdaságossági szempontokra
fókuszál. Az értékesítési csatornák elaprózottak. A kereskedési helyek (jogilag) a „senki földjén” találhatók.
Szabályozatlanok a kiszervezett gyártási műveletek,
az internetes kereskedelem.
– Mi jelenti a legfőbb kockázatot?
– Az EU-ban a párhuzamos gyógyszer-kereskedelem, a készítmények újracsomagolásának amúgy legális gyakorlata okoz gondot. Az áruk, szellemi javak
szabad áramlásának elvén túl a probléma hátterében
az áll, hogy némely tagállamban egyes hatóanyagokat,
gyógyszereket nem lehet szabadalmaztatni, vagy jogvédelmi idejük hamarabb lejár. Ezen országok kereskedői
az olcsóbban beszerzett gyógyszert újracsomagolják,
átcímkézik, majd nyomott áron más uniós tagállamban
dobják piacra. Bár erről értesíteni kell a termék eredeti
szabadalmának tulajdonosát, az illetékes nemzeti hatóságokat, a csomagolás megváltoztatása növeli a vé-
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letlen hibák lehetőségét. Az átcsomagolás megkönnyíti
a hamisítványok legális ellátórendszerbe jutását is. Az
Európai Gyógyszergyártók és Egyesületek Szövetsége
(EFPIA) sürgeti a rendszer megváltoztatását, és az újracsomagolás teljes tiltását kéri. Az Európai Bizottság
egyelőre nem támogatja a teljes tiltást, de kötelezővé
tenné, hogy az eredetivel megegyező biztonsági jelöléseket alkalmazzon a párhuzamos kereskedő. Fontosnak vélik, hogy a biztonsági azonosító jegyeket katalogizálják, standardizálják, mert csak így kerülhető el,
hogy átcsomagoláskor biztonsági rés keletkezzen. Az
újracsomagolók jogi felelősségre vonhatóságát is meg
kell könnyíteni. A jogalkalmazásban a korrupció vis�szaszorítása, a szabályozó hatóságok együttműködése,
az igazságszolgáltatás, határrendészet, bűnüldözés koordinált fellépése nyújthat előrelépést. A WHO gyógyszerminőség-ellenőrző hivatalok felállítását ajánlja. A
fejlett gyógyszerpiacokon törekvés, hogy minden doboz
orvosság eredete egészen a gyártásig visszakövethető
legyen, miközben hiteles információkat lehessen szerezni a tárolásról is. Az FDA (USA) javaslata, hogy a
vonalkód alapján lehessen tájékozódni egy adott gyógyszer származásáról az internetes tájékoztató honlapokon. A gyártó cégek egy része hologramokkal, színváltoztató nyomtatással, vízjelekkel, vagyis nehezebben
hamisítható csomagolással is próbálkozik.
– Milyen egyéb sikeres megoldásokat tud említeni?
– A WHO Nyugat-csendes-óceáni Regionális Irodájának projektje igen jelentős. A világ hamisítványoktól leginkább fertőzött térségében online gyorsriasztó
rendszert állítottak fel, így a felmerült esetekről az
érintett országok hatóságai valós időben tájékoztatják
egymást, megkönnyítve a felkészülést, hatékonyabbá
téve a hamisítványok határokat gyakorta átlépő kereskedelme elleni fellépést. A WHO azt tervezi, más régiókban is bevezetik a rendszert.
– És ami a közvetlenebb környezetünket illeti?
– Az Európai Unióban 2005–07 között 628%-kal
nőtt a vámhatóságok ellenőrzései során feltartóztatott
hamis gyógyszerek mennyisége. Ma már nem csak az
„életstílus”, leginkább a potenciazavarok kezelését
szolgáló gyógyszerek, de az életveszélyes betegségek
kezelésében használt szerek hamisítványai is rendszeresen fennakadnak a szűrőn. Az Európai Bizottság
ezért jogalkotási javaslatot terjesztett az EU Tanácsa
és az Európai Parlament elé, megjegyezve, hogy a hamisított szereket nehéz megkülönböztetni az eredetiektől, illetve hogy a hosszú és összetett beszállítói, kereskedelmi láncok megnövelik a hamisítványok piacra
kerülésének esélyét. Figyelmeztetnek, hogy az Európai Unión kívüli államokból való, nem a belső piacra
szánt gyógyszerek behozatala nincs kellően szabályozva. Veszélyforrás az is, hogy olykor már a gyárba kerülő gyógyszeralapanyagok is hamisítványok lehetnek.
A javaslat szerint új biztonsági azonosító elemek alkalmazásával a gyártásig visszakövethetővé kell tenni
egy-egy különösen kockázatos gyógyszer minden egyes
csomagjának eredetét.

Ami a hazai helyzetet illeti: nálunk az ellenőrzés – a
fejlett gyógyszerbiztonsági rendszert alkalmazó államokhoz hasonlóan – két fő területen működik. Ellenőrzik a
legális gyógyszer-gyártókhoz kerülő alapanyagokat, illetve az ezekkel foglalkozó nagykereskedőket. Másrészt,
kiszűrik az illegális „gyógyszer-gyártókat”, és azokat,
akik a bizonytalan eredetű gyógyszereket kapualjakban, a pult alól, szex-boltokban vagy – egyre többször
– az interneten árusítják. Az ellenőrzést az Országos
Gyógyszerészeti Intézet végzi. A külső jellegzetességek
vizsgálata mellett a legmodernebb kromatográfiás és
spektrográfos vizsgálatokat is elvégzik a készítményeken. A hamisítási tendenciákra a gyógyszer-fogyasztási
szokások változásából is lehet következtetni, így e téren
is folyamatos az ellenőrzés. Ha például egy adott szer
lakossági fogyasztásában feltűnő csökkenés mutatkozik,
vagy a gyógyszer-nagykereskedők és a kórházi, patikai
felhasználás adatai jelentős különbséget mutatnak, gyaníthatóan nem hivatalos eredetű szer jelent meg a piacon, ami pedig indokolja a hatósági fellépést.
A legális gyártók és a hatóság közös érdeke a készítmények legkönnyebb, legbiztonságosabb azonosításának megteremtése. Ezt szolgálja az úgynevezett ujjlenyomat (fingerprint)-elemzés. Ennek során a vizsgált
árut az eredeti orvosság összetételének egyedi kémiai
sajátosságaival vetik össze, csalhatatlanul leleplezve a más eljárással, máshol készült hamis terméket.
Nem csak maga a készítmény, de a csomagolás anyaga
is tartalmaz nehezen utánozható ismertetőjelet, s az
azonosítók alapján a szakértő a legtöbb hamisítványt
ki tudja szűrni. A közelmúltban e téren több döntés,
megállapodás született az erőfeszítések fokozása érdekében. 2008 nyarán a Vám- és Pénzügyőrség a munka
összehangolásáról állapodott meg az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületével, a VPOP tehát már a nap
24 órájában fogadja a beérkező panaszokat. A Magyar
Gyógyszerészi Kamarával pedig idén márciusban kötött együttműködési megállapodást a HENT a fogyasztók egészségét, testi épségét veszélyeztető hamis
gyógyszerek és gyógyászati készítmények piacról való
kiszorítására. Tervek szerint a gyógyszeres dobozokat
hologrammal, mágnes-csíkkal fogják a jövőben ellátni,
emellett kezdeményezik a hamisításra vonatkozó jogszabályi környezet szigorítását. Jelenleg ugyanis csak
50 ezer forintos szabálysértési bírsággal kell számolnia annak, aki illegálisan forgalmaz orvosságot, vagy
hamisítványt hoz forgalomba.
Ma már létezik nálunk is az észlelt gyógyszer-mellékhatások azonnali regisztrációját szolgáló gyorsriasztási rendszer (az Országos Gyógyszerészeti Intézet
keretében). Ennek továbbfejlesztésével lehetne talán
a legegyszerűbben alkalmassá tenni Magyarországot
az IMPACT által javasolt nemzetközi riasztási hálózathoz való zökkenőmentes csatlakozásra, fejezte be
az interjút Székely Krisztina, a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület gyógyszer- és növényvédőszer-hamisítás
munkacsoportjának vezetője.
Fazekas Erzsébet
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Az esetleges kockázatokról és mellékhatásokról
kérjük kérdezze meg kezelõorvosát!
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Nekem nem lehet beállítani a vérnyomásomat…!
Új páciens, most jelentkezik be praxisomba. Leül velem szemben a rendelőben, ismerkedünk. Kikérdezem
előzményeit, átnézem a hozott leleteit. Látom, régóta
magas a vérnyomása, azzal kezelik immáron 20 éve,
azaz 42 éves korától. Volt egy kisebb stroke-ja is pár
évvel ezelőtt, akkor kórházban feküdt, szerencsére ebből nyomtalanul gyógyult. Kérdezem, szokott-e otthon
vérnyomást mérni, és ha igen, milyen értékeket mér.
Arcán látom, kényes témához érkeztünk. Lemondóan
legyint, mozdulatában benne van sok év keserűsége.
Miért ez a reakció? – faggatom. És akkor elhangzik
az ominózus válasz: nekem nem lehet beállítani a vérnyomásomat! Sok éve, sokan próbálkoztak már vele,
de senkinek nem sikerült. Igaz, a javasolt gyógyszerek egy részét ki sem próbáltam, vagy ha igen, egy-két
nap múlva, mellékhatásoktól tartva, abbahagytam.
Hát beletörődtem, hogy nekem ilyen a vérnyomásom,
és kész.
Látom már, hosszas meggyőzésre, terápiamódosításokra, türelemre lesz szükségem. Megmérem a vérnyomását 180/110 a jobb karján, 170/110 Hgmm a balon.
Neki szeme sem rebben, mondja: igen, én is ilyeneket
mérek évek óta. Megbeszéljük, hogy van egy 24 órás
vérnyomásmérő készülékem, ABPM, amelyet szeretnék rátenni néhány nap múlva. Nem hallott még róla,
de beleegyezik. Azt is elmagyarázom, hogy a jelenlegi
gyógyszereit valószínűleg módosítani kell, és sok türelemmel remélhetőleg elérjük majd, hogy normalizálódjon a vérnyomása. Ebben kételkedik. Elbúcsúzunk,
házi feladatként adom, hogy mérje rendszeresen otthon is a vérnyomását, és jegyezze le.
Egy hét múlva jön. Már ekkorra túl vagyunk az
ABPM vizsgálaton, hozza az otthoni mérései eredményeit is. Kiértékelve látom, hogy nem jó a kezelés,
magas értékeket mutatnak a vizsgálatok. Meg kellene
változtatni a kezelését – mondom –, modernebb, hatásosabb gyógyszereket javasolnék. Úgysem fognak
hatni – hangzik a szűkszavú válasz. Próbáljuk meg,
nincs veszteni valónk, bíztatom kitartóan. A hangulatom, szemeim villanása jó pillanatban éri, beleegyezik.
Felírom a korszerűbbeket, elmondom, hogy az elkövetkező napokban érezheti magát furcsán, szédülhet,
fájhat a feje, lehet tompább a figyelme. Ezek nem a
gyógyszerek mellékhatása, ne ijedjen meg, hanem hatása. Azért van, mert hat a gyógyszer, az eddig magasan álló vérnyomást kezdi normalizálni, stabilizálni.
Semmiképp se hagyja abba, hanem szedje kitartóan,
és ezekben a napokban éljen óvatosabban. Ne álljon
fel és forduljon meg hirtelen, ne álljon magas helyekre, mert megszédülhet, leeshet. A szervezete meg fogja
hálálni a türelmét, és beáll normális értékekre a vérnyomása. Mérje meg naponta legalább háromszor, s
jegyezze le. Eltelik két hét, mialatt egyszer hív. Azt
kérdezi, lehet-e az új gyógyszerekkel együtt alkoholt
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fogyasztani. Megállapodunk, hogy napi egy pohár bor
vagy sör engedélyezett.
Most az újabb vizitnél ül előttem derűsen, bizakodón. Elmondja és mutatja büszkén a napló eredményeit. Az értékek önmagukért beszélnek. Az első hét
a küzdelem hete volt, a hipertónia küzdött a gyógyszerekkel. Ingadozó, bár összességében csökkenő értékek.
A második hét a győzelemé, győztek az új gyógyszerek.
Megadta magát a sok éve makacsul kitartó magas vérnyomás. Megszelídült a páciensem is, mert közérzete
sokkal jobb lett, hangulata bizakodó.
Egy hónap múlva, mikor ellenőrzésre jelentkezik,
azt kéri, mondjam el, miért nem sikerült eddig beállítani a vérnyomását. Először is a magas vérnyomás
okát kell tisztázni, magyarázom. Amennyiben találunk fenntartó okot, azt kell megszüntetni. Lehet a
háttérben vesebetegség, hormonrendellenesség, alvás
alatti légzészavar és még egyéb betegségek, melyeket
kezelve a magas vérnyomás is megszűnik. Amennyiben nincs kimutatható ok, úgy „csak” a vérnyomást
kell kezelni. A terápiát egyénileg kell eltalálni, mert
minden embernek más gyógyszerre és kombinációra
van szüksége. Szerencsére ma már hatalmas a választék, így van miből válogatni. A modern gyógyszerek
legtöbbje a jövőbe is tekint, hiszen védő feladatot is ellát. Így védi az ereket, serkenti a szöveti anyagcserét,
megelőzi a vesék károsodását. Szedésük „beteg-barát”, hiszen naponta egyszer kell bevenni, és 24 órán
keresztül hatnak. A megfelelő terápia kiválasztásánál
az orvos mérlegel. Választását sok tényező befolyásolja. A beteg kora, neme, foglalkozása, életkörülményei,
előző betegségei, jelenlegi betegségei, gyógyszerei, rizikótényezői. Megkérdezi, honnan tudtam, hogy neki
mi kell. Ez a szakmám, ez a gyógyítás művészete – válaszolom. Az orvosok rendelkeznek ezzel a tudással,
de a páciens együttműködése nélkül elképzelésük nem
válhat valóra. Így a „csodát” maga tette, hiszen volt
türelme, kitartása, merészsége, hogy változtasson eddigi gyógyszerelési elvein, életmódján. Elhitte és betartotta a kéréseimet, tanácsaimat.
Feláll és búcsúzik. Az ajtóból még visszafordul, és
csak ennyit mond: elmesélem ismerőseimnek, hogy
nincs beállíthatatlan vérnyomás, menjenek el ők is az
orvosukhoz, és türelmesen várják a csodát…
Dr. Ádám Ágnes Belgyógyász, háziorvos, Zuglóban dolgozik 1977 óta. Tudományos munkatársként tanít a budapesti Orvosegyetem Családorvosi
Tanszékén. Megrögzött egészségnevelő, hiszi és vallja: az emberek megtanítása saját testük felépítésének és működésének ismeretére megkönnyíti a betegségek megértését, feldolgozását.

A sóhajtó vízhajtó – avagy a vízhajtók szerepe
a magasvérnyomás-betegségben

Történeti
visszatekintés

glomerulus (érgomolyag)
vesepiramis

Már régen is volt igény olyan
gyógyszerekre, melyekkel a benefron
teg testéből a felhalmozódott
fölös víz (vizenyő, ödéma) eltávolítható. Paracelsus 1500 táján
már használt vízhajtót (diuretikumot) a higanytartalmú kalomel (egyébként hashajtóhatású
vegyület) formájában. Jendrasvese
sik Ernő magyar belorvos adta a
„higanyos vízhajtás” elnevezést
1886-ban. „Hivatalosan” azonban csak 1920-ban fedezték fel a vízhajtókat (Saxl és Heilig). Issekutz Béla
gyógyszertanprofesszor higanyvegyülete, a Novurit
a maga idejében világszerte elismert kiváló vízhajtó
volt. Azóta sok vízhajtót fedeztek fel, amelyekkel a
különböző rendellenességekhez csatlakozó vizenyőben szenvedő betegek, magas vérnyomásos betegek és
vesebetegek millióinak életét mentették meg és/vagy
tették jobb minőségűvé.

Mi a vízhajtás lényege
A vízhajtás során a nagyobb vizeletmennyiség elérése a
cél. A gyakorló orvos és a beteg számára legalábbis ez az
eredményesség fokmérője. Tudnunk kell azonban, hogy
a vízhajtók nem közvetlenül a vizelet képződését fokozzák. A felszaporodott vizeletmennyiség másodlagos hatás, ami a sókiválasztás fokozódásának következménye.
(A sókiválasztás alatt azt a konyhasómennyiséget értjük, amit a vese a szervezet testnedveiből a vizeletbe
kiürít.) A vízhajtók a sókiválasztást fokozzák közvetlenül, és másodlagos hatásuk a vízürítés növelése. Ezért
a vízhajtók, a diuretikumok, igazából (szakszóval) „szaluretikumok” (könyvek fejezetcímeiben gyakran így
szerepelnek), bár a szó magyarra fordított régies változatát a „só-hajtó” kifejezést az orvosi közbeszédben
nem használjuk. A vízhajtás lényegének a megismerése
számos szempontból a klinikai orvoslásban is fontos: a
nagyobb vizeletmennyiség a fokozott sókiválasztás következménye, ezért a diuretikumok hatásosságát nagymértékben csökkenti az ételek túlzott sózása, illetve az
elveszett hatékonyság olykor csupán az étrendi sómegszorítással is visszaállítható. Mindez azt is jelenti, hogy
a sokféle vízhajtó, amivel ma már rendelkezünk, nem
feleslegessé, hanem indokoltabbá teszi a sóbevitel kor-

kéreg

proximális tubulus

Bowman-tok
disztális tubulus
gyűjtőcsatorna

vesemedence
veseartéria
vesevéna veseartéria
uréter

vesevéna
Henlekacs

kapillárisok

nefron

látozását. (Itt mindjárt meg is jegyezzük, hogy a kívánatos sóbevitel napi 2 gramm nátrium, azaz 5 gramm
konyhasó [nátrium-klorid] alatt van.) A víz és só elméleti szétválasztásának még egy nagyon is gyakorlati jelentősége is van. A vízhajtók nagyon áldásosak a magas
vérnyomásos betegekben, akik tájékozatlanságuk miatt
gyakran tiltakoznak e gyógyszerek alkalmazása ellen,
mondván, hogy nekik nincs vizenyőjük. (Amiben egyébként igazuk van). Azt is mondhatjuk e betegeknek röviden, hogy ők e gyógyszereket vérnyomáscsökkentőként
kapják. De talán részletesebb a felvilágosítás, ha megmondjuk, hogy a vízhajtókat olyan kicsi adagban kapják,
hogy azok a vizeletmennyiséget nem is (vagy legalábbis
nem észrevehetően) érintik, miközben a szervezetből
apránként eltávolítják azt a sómennyiséget, melynek a
magas vérnyomás fenntartásában szerepe van.

A vízhajtók hatásának
módja és helye
Az emberi vese 1-2 millió egységből (nefron) áll, melyek szűrőből (glomerulus) és a hozzácsatlakozó csatornákból (tubulus) tevődnek össze. A vérfolyadék a
szűrőn át kerül a csatornákba, ahol nagyrészt visszaszívódik és módosul. A vízhajtók ezt a visszaszívódást
gátolják és a folyadék elektrolit-összetételét (nátrium,
kálium, klór stb.) befolyásolják. Hatásukat elsődlegesen az elektrolitszállító (ún. transzport) mechanizmusokat gátolva fejtik ki. Adott egységen (nefronon) belül
a vizelethajtók más-más helyen hatnak. E funkcionális szempontból jelentősebb helyek a nefronban a felső
(proximális) szakasz, egy megközelítőleg középső hely,
az ún. Henle-kacs és az alsó (disztális), illetve végső
(gyűjtő) tubulus.
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A vízhajtók fajtái
A vízhajtókat aszerint különböztetjük meg, hogy egy
nefronon belül a fent említett helyek közül hol fejtik
ki hatásukat. A felső szakaszra ható vízhajtókat ma
már kevésszer adjuk.
A kacs leszálló szárára hatnak az ún. ozmotikus vízhajtók. Nagy mennyiségű oldott anyagként akadályozzák a csatornácskákból a víz visszaszívódását. Ezen,
egyébként ritkán adott vízhajtók jelentőségét aláhúzza, hogy két gyakori és sokszor súlyos klinikai állapotban a természet is működtet hasonló mechanizmust.
A vesebetegség végstádiumában a hugyany (urea) felszaporodása, cukorbetegségben pedig a magas vércukorszint által okozott cukorvizelés működik mint ozmotikus vízhajtó.
A kacs „felszálló szárára” ható kacs-vízhajtók (furoszemid és etakrisav) nagy hatású szerek (a szűrlet
több mint 25%-ának kiürítésére képesek), és gyorsan
kialakuló, illetve lezajló hatásúak. A vese koncentráló
és hígító mechanizmusát egyaránt felfüggesztik, a nátrium-kálium-klór együttes transzportját gátolják. (A
természet játékából folyó genetikai hibaként kifejlődő
Bartter-szindróma a folyamatos kacsvízhajtó-adagolás
hatásának felel meg.)
A végső (disztális) tubulusszakaszon ható ún. tiazidvegyületek a világ leggyakrabban használt vízhajtói. A
legelsőként felfedezett klorotiazidról kapták a nevüket. Rendkívül sok hasonló és kémiailag alig hasonló
molekulát állítottak elő, melyek mind mérsékelt hatásúak. Hatásuk kifejlődése nem gyors, a hidroklorotiazidnak 8–16 órás hatástartama van, a klórtalidonnak
48–72 órás, az indapamidnak közepes hosszúságú a
hatása. (A szintén genetikai okra visszavezethető Gitelman-szindróma a tiazidvízhajtó folyamatos adagolása hatásának felel meg.)
A gyűjtőcsatornában a „káliummegtakarítók” (spironolacton, triamteren és amilorid) gátolják a nátriumnak káliumra való kicserélését (innen a nevük). A
spironolacton „antialdoszteron”, vagyis az aldoszteron
(a mellékvesekéreg egyik hormonja) által stimulált
nátrium-kálium cserét függeszti fel, míg a másik kettő
(a triamterén és amilorid) az aldoszterontól függetlenül hat. Megjegyzendő, hogy ezen vegyületek nemcsak
a kálium, hanem a hidrogén kiválasztást is gátolják,
azaz azt a mechanizmust is, amivel a szervezet a savfeleslegétől megszabadul. (Az ugyancsak genetikai
hátterű Gordon-szindróma a káliummegtakarító vízhajtó hatásához hasonlít.)

A vízhajtók mellékhatásai
Csupán a legfontosabbakat említjük. A szervezet víztereinek csökkentésével megkevesbedik a vérmennyiség
és esik a vérnyomás. Csökken a vérben a káliumszint,
esetleg a nátrium is (furoszemid, illetve tiazid után).
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A tiazidok emelhetik a vér kalcium- és a cukorszintjét,
valamint nőhet a vérzsírok és a húgysav mennyisége.
Emelkedik a vér káliumszintje, és savanyodás lép fel
(káliummegtakarítók).
A vízhajtók adagolása évtizedekkel ezelőtt általában
nagyobb mértékű volt, mint manapság. Ekkoriban
többször észlelték cukorbetegség (diabétesz) kialakulását vagy súlyosbodását vízhajtókkal (tiazidokkal)
kezeltekben. Régebben a hidroklorotiazidból gyakran
rendeltek napi 50–200 mg-ot. Ma ugyanebből a gyógyszerből az ún. primer (eszenciális) hipertóniában, azaz
az egyszerű, komplikációval és szervkárosodásokkal
(még) nem járó magasvérnyomás-betegségben legfeljebb 25 mg-ot, de ha lehet, még kevesebbet adunk. A
vízhajtóból és valamilyen más vérnyomáscsökkentőből
álló ún. fix kombinációkban legtöbbször 12,5 mg hidroklorotiazid van.
Egy másik nagyon népszerű tiazidvegyület, melyet régebben a legtöbb összehasonlító tanulmányban
használtak, a klórtalidon. Másfélszer erősebb, mint a
hidroklorotiazid, és sokkal hosszabb, akár 72 órás hatástartama van. Ez lehetővé teszi, hogy az esetek egy
részében napi 6,25 mg is kielégítő vérnyomáscsökkenést okozzon. A legtöbb esetben azért napi 12,5 mg
szükséges. De a hosszú hatása miatt olykor másodnaponta vagy heti 2 alkalommal adott 12,5 mg-mal is jó
eredményeket érünk el.
A legkisebb napi adagolásban (napi 1,5 mg) az indapamidot alkalmazzuk, mely legnagyobb előnyének
mondják, hogy ez okoz legritkábban az anyagcserét
érintő mellékhatásokat.

Megfontolások a vízhajtók
alkalmazásakor
Régóta ismert, hogy a vízhajtók a magas vérnyomást
csökkentik, ezért évtizedek óta vezető szerepet töltenek be a kezelésben. Szerepüket ugyan vitatták, jelentőségüket hullámzóan értékelték, felhasználásuk
emelkedett és csökkent, a szenvedélyes viták ma is
zajlanak, de változatlanul a kezelés egyik oszlopát képezik. Mai megítélés szerint igaz, hogy bizonyos megbetegedésekben, pl. a cukorbajban a más típusú szerek
az elsődleges választandó vérnyomáscsökkentők, de
szükség esetén a kezelés a vízhajtókkal kiegészíthető. Persze vannak olyan magasvérnyomás-betegséggel
társuló rendellenességek is, ahol a vízhajtók változatlanul az elsődleges választandó szerek (pl. szívbetegség, öregkor stb.)
A legfontosabb, hogy úgyszólván valamennyi ismert
vérnyomás-csökkentő hatását a vízhajtók erősítik (potenciálják). A vízhajtók ezért a vérnyomáscsökkentő
fegyvertár legmegbízhatóbb elemei.
Prof. Dr. Radó János
nefrológus professzor
az MTA doktora
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Hitek és tévhitek a laboratóriumi vizsgálatok körében

Kedves Doktor Úr! Kérnék még egy teljes vérképet is…
Gondolom, ismerős ez a mondat! Több alkalommal
hangzik el rendeléseink közben, mert betegeink számára a laboratóriumi vizsgálatoknak valamiféle mindenre
választ adó misztériuma van. Amit sem önmaga, sem
az orvosa nem tud megmondani, megoldani, arra majd
fényt derít a vér, a vizelet elemzése.

Mi, orvosok a fenti kérésre persze vérmérsékletünk-

től, lehetőségeinktől függően válaszolunk.
Családorvosként nem fogadható el a beteg kénye-kedve, akarata, téves elképzelése szerinti vizsgálatkérések sora. A betegellátásban, a betegségek
kivizsgálási menetében minden egyes vizsgálatnak –
legyen az a beteg kikérdezése, fizikális vizsgálata, laboratóriumi ellenőrzése, de akár EKG- vagy más eszközös vizsgálatra küldése – megvan a helye, szerepe,
fontossága.

Mindezen vizsgálatok együttes értékelése, elemzése jelenti a megoldást, a pontos kórisme felállítását, a
gyógyítás megkezdését. Mindenki számára személyre
szólóan kell megállapítani az egyes laboratóriumi értékek jelentőségét. Nem a kóros laboratóriumi eredményt kell kezelnünk, hanem a beteget, teljes komplexitásában. Ezért nem fogadható el az sem, hogy a más
intézetből hozott kóros leleteket, laboreredményeket,
esetleg a beteg által könyvekből, internetről önelemzett eltéréseket fenntartás nélkül elfogadva kezeljünk.
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Mi hát a megoldás? Mi a mindenki számára elfogadható és jó taktika? Érvényesíthetők ezek az elvek magas vérnyomású betegek esetében is?
A magasvérnyomás-betegség kórisméjének, diagnózisának kimondásához természetesen a többszöri vérnyomásmérések emelkedett értékei szükségesek. Ha
azonban ennek okát keressük, segítségül hívhatjuk
a laboratóriumi vizsgálatokat. Ha tudni szeretnénk,
hogy van-e más kockázati tényezője is betegünknek a
magas vérnyomáson túl, szintén fordulhatunk a laboratóriumhoz. A kezelt betegek kezelési eredményének
ellenőrzése, a kezelés monitorozása miatt, az esetleges
gyógyszer-mellékhatások vagy az állapotromlás mielőbbi felfedezéséhez a laboratóriumi eredmények változása segítséget nyújthat.
A magasvérnyomás-betegség diagnosztikájában
tehát fontos annak eldöntése, hogy valamely szervrendszerhez kötötten, másodlagosan
kialakuló állapotról van-e szó, vagy elsődleges, nem ismert okú a megbetegedés.
Egy egyszerű vizeletvizsgálatból, a
fajsúlymérésből, a vizeletüledék mikroszkópos vizsgálatából a vese megbetegedéséről, az ennek következtében
kialakuló kóros állapotról nyerhetünk
bizonyítékot.
A vérvizsgálatban szintén találhatunk a veseműködését figyelő elemeket (ilyenek a szérum kreatinin- és a
karbamidszintjének mérése). De sokat
segíthet a szervezet szervetlen sóinak
laboratóriumi elemzése (a szérum nátrium-, kálium-, kloridtartalma). Számos hormonszint (főként a pajzsmirigy, a mellékvese hormonjai) változása
utalhat kóroki tényezőre. Nem szabad
a májműködést elemző vizsgálatokról
sem megfeledkezni, ezek főként az alkalmazandó gyógyszerek kiválasztásában mutatnak utat. Elengedhetetlen a
komplex szív- és érrendszeri kockázati tényezők feltérképezése is. Ez magában foglalja a vércukor, a vérzsírok szintjének meghatározását.
Ismert, hogy van „jó koleszterin”, az érvédő hatású
HDL-koleszterin, és van az ereket bántó „rossz koleszterin”, az LDL-koleszterin. Sajnálatosan az LDL-koleszterin mennyiségének meghatározását jelenleg a
társadalombiztosítás nem fizeti, ezért „jobb meggyőződésünk ellenére” az összkoleszterint határozzuk meg,
ebből elfogadható módon következtethetünk a káros
koleszterin értékére is.

Önálló rizikótényezőként az érrendszert veszélyeztető triglicerid- és húgysavszintet is ajánlott méretni.
De hát mi is van a teljes vérképpel? Az orvosi körökben ez a vizsgálat a vérsejtek elemzését jelenti. Képet
kapunk a szervezetben keringő vörösvértestek számáról, sok jellemzőjéről. Meg kell jegyezzem, a vörösvértestek hiánya, vagy rossz minősége – a vérszegénység
(anémia) – okozhat magas vérnyomást is! De a teljes
vérképben a fehérvérsejteket is elemzik. Meghatározható a fehérvérsejtszám, a különböző fehérvérsejt-csoportok aránya, ami a szervezet védekezőképességére,
az immunrendszer állapotára utalhatnak. Itt vizsgálható a vérlemezkék száma és minősége is, aminek a
véralvadás szempontjából van jelentősége. Alapvető
vizsgálat a vörösvérsejtek süllyedésének mérése is, bár
nem specifikus vizsgálatról van szó.
Meg kell jegyezni, hogy az elmúlt években jó néhány
laboratóriumi vizsgálat elvégeztetésének lehetőségét a társadalombiztosító letiltotta az alapellátásban.
Amennyiben szükségesnek látszik ilyen specifikus
vizsgálat, azt csak kijelölt szakintézet vagy kórház teheti meg.
Minden egyes laboratóriumi adatnak ismertek az értékhatárai, azaz nagyszámú vizsgálat alapján az adott
lakosságra nézve melyek a minimális és melyek a maximális megengedett értékek. Sok esetben a laboratórium jelzi, kiemeli a normálértékektől eltérő eredményeket. Az értékelés azonban a kezelőorvosra feladata.
Hogy mely értékek igényelnek további elemzést, azt a
ő dönti el, figyelembe véve a többi, addig megismert
adatot is! Ne a kiragadott, „csillaggal jelölt” eredményt akarjuk kezelni. A gyógykezelés, a tabletta bevétele nem a cukornak, a koleszterinnek szól. A cél az
egyén, a beteg teljes körű kezelése, rizikóállapotának
csökkentése, a jó életminőség biztosítása.
A megfelelő időben végzett kontrollvizsgálaton meggyőződhetünk a javulásról, az értékek normalizálódásáról. De ennek idejét szintén kezelőorvosa határozza
meg, ő tudja, mikorra várható a változás, mikor érdemes újra az ön érdekében a vizsgálat ismétlése.
Végül, de nem utolsósorban a kórelőzmény pontos
ismerete, a gondos betegvizsgálat gyakran feleslegessé teszi, hogy elhangozzék a mondat ...és kérnék még
egy teljes vérképet is… Egy nem megalapozott „rutin
szűrővizsgálat” nagy költséggel jár, s azt az egészségügyi ellátásra szánt keretet nyirbálja meg, ami úgyis
igencsak szűkös.
Dr. Antalics Gábor Belgyógyász, illetve háziorvostan szakorvosként 18
éve dolgozik Budapest XVII. kerületében. Kiemelten a szív- és érrendszeri
betegek ellátásával, kezelésével foglalkozik, ebben a témában orvostanhallgatókat, illetve szakorvosjelölteket is oktat az Egyetem Családorvosi Tanszékén. Praxisában rendszeresen
gyakorlati orvosképzés is folyik.

Megrendelői
akció
Rendelje meg egyénileg
kiadványunkat, mindössze a
postázási költségek megtérítésével,
és vegyen részt év végi
sorsolásunkon, amelyen 3-3 db,
támogatóink által felajánlott
vérnyomásmérőt sorsolunk ki.

A Medel Check vérnyomásmérők új korszakot
nyitnak a vérnyomásmérésben, a készülékekkel a
Check 3 technológia révén a pontatlan mérés kiküszöbölhető! A készülék érzékeli a mozgást, a beszédet, ellenőrzi a szabálytalan szívritmust. A készülék
kiemelt 5 év cseregaranciával rendelkezik, nincs hitelesítési és javítási költség.
Megrendeléssel kapcsolatos információ:
Tudomány Kiadó Kft.: (1) 273-2844
e-mail: tudomany@tudomany-kiado.hu
(A kiadó gyógyászati segédeszközök forgalmazásával
nem foglalkozik, a fenti elérhetőségeken kizárólag kiad
ványainkkal kapcsolatos felvilágosítást tudunk adni.)
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Mi okozza? Mi gyógyítja?
A betegségek okának felderítése, a gyógymódok
keresése régóta foglalkoztatja a kutatókat, amit folyamatosan táplál az emberek gondtalan, betegségmentes élet iránti igénye. A XX. és a XXI. század forradalmi változásokat hozott e téren is, köszönhetően
a biológia, kémia fizika stb. területén született számos
felfedezésnek, új eljárások bevezetésének. Hatalmas
mennyiségű gyógyító szer került forgalomba, gyógyíthatatlannak vélt betegségek váltak gyógyíthatóvá.

Prospektív vizsgálat: a méréseket/megfigyeléseket a vizsgálat során végezik, az adatok a
vizsgálat alatt keletkeznek.
Retrospektív vizsgálat: az elemzés a vizsgálat
időpontjához képest korábbi eseményekkel, illetve korábban keletkezett adatokkal történik
(pl. kórházi kartonok alapján).
Placebo: hatóanyagot nem tartalmazó készítmény.
Kontroll: nem kezelt csoport, amelyhez a kezelteket hasonlítják, vagy a standard, megszokott
kezelést kapott csoport, amellyel a kiértékelendő kezelést vetik össze.
Morbiditás: a megbetegedések arányszáma
az összlakossághoz viszonyítva, azt fejezi ki,
hogy egy bizonyos területen egy bizonyos idő
(egy év) alatt 100000 lakosból hány betegedett
meg.
Mortalitás: valamely betegségben bekövetkezett halálozások arányszáma az összlakossághoz viszonyítva – 100000 lakosból hány halt
meg az adott betegségben.
Incidencia: egy betegség adott időszakban észlelt új eseteinek száma.
Prevalencia: egy betegség adott idősszakban
vagy időpontban észlelt összes (új és nem új)
esete.
Populáció: népesség, valamely terület lakosságának összessége.
Párhuzamos vizsgálati elrendezés: a vizsgálatban két v. több csoport vizsgálati eredményeinek összehasonlításából vonnak le következtetéseket a kezelés hatásáról.
Keresztezett elrendezés: ugyanazon a személyen végezik a vizsgálatot, a kétféle kezelés között meghatározott kezelésmentes
(kimosási) időt tartva. Ezt az elrendezést legtöbbször krónikus betegségek vizsgálata során (magas vérnyomás, cukorbetegség stb.),
alkalmazzák, amikor a kezeléstől gyógyulás
nem várható, csak a tünetek enyhítése, az állapot javítása.
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Addig azonban, míg egy vegyületből gyógyszer lesz,
vagy egy betegségről biztonsággal tudjuk állítani,
hogy ez vagy az a tényező játszik közre kialakulásában, rengeteg vizsgálat – kísérlet – zajlik le.

Epidemiológia
Egy betegség kialakulása részben genetikai, részben
környezeti tényezőkre vezethető vissza, jellemző lehet az is, hogy mely népcsoportokban gyakoribb, kiket
sújt leginkább.
Az orvostudomány egyik részterülete, az epidemiológia a lakosság körében az egészségi állapot jellemzőit, a betegségek gyakoriságát, eloszlását vizsgálja,
valamint tanulmányozza azon jelenségeket, melyek
az egészségi állapotot, a betegségek kialakulását befolyásolják, azokat a kockázati tényezőket, melyek a
betegség kialakulásában, előfordulási gyakoriságában
szerepet játszanak. Emellett az epidemiológiai vizsgálatok fontos részei az egészségmonitorozás és az
egészségügyi szolgáltatások minőségét, költség-hatékonyságát elemző kutatásoknak is.
Egy potenciális betegségokozó, pl. valamilyen környezeti ártalom szerepének tisztázására alkalmas a
kohorsz vizsgálat, mely egészséges személyekkel indul, az egyik csoport tagjai ki vannak téve a vizsgált
hatásnak, a másik csoporté nem. A két csoportban ös�szehasonlítják a követési idő során fellépő megbetegedések gyakoriságát, és ebből következtetnek a hatás és
a betegség között fennálló kapcsolat erősségére.
Az ún. eset-kontrollos vizsgálatban a betegségben
szenvedők („esetek”) és a betegségben nem szenvedők
(„kontrollok”) egy-egy csoportját választják kiindulásul, és beszélgetések során, vagy kérdőíveket használva a személyek előéletében próbálják azonosítani a betegség kialakulását befolyásoló tényezőket.

Klinikai kísérletek
Ahhoz, hogy egy szer a gyógyászatban felhasználható
lehessen, többfázisú vizsgálatsorozaton, tudományosan megtervezett klinikai kísérletsorozaton kell tesztelni, melynek minden fázisában meg kell felelnie.
Az I. fázisban a gyógyszer hatásmechanizmusát, toxicitását (esetleges károsító hatását) vizsgálják egészséges önkéntesek részvételével, a cél inkább a biztonságosság, mint a hatékonyság megállapítása.
A II. fázis előkészítő hatásvizsgálat kisszámú, általában 200-nál kevesebb betegen, ellenőrzött, rendszerint kórházi körülmények között.
A III. fázis a terápiás hatás klinikai vizsgálatára irányul. A kezelt csoport eredményeit vetik össze és pla-

cebocsoport adataival, vagy egy új kezelést és egy megszokott, bevált kezeléssel. Ismeretterjesztő cikkekben
klinikai kísérlet alatt általában ezt értik.
A IV. fázisban a már gyógyszerként a gyógyításban
használt szer további vizsgálatai folynak. A hosszú
távú követéses vizsgálat célja, hogy a tartós kezelés
alatt fellépő nemkívánatos mellékhatások, nem várt
hatások is kiderüljenek.
A kísérleti csoportok összeállításához beválasztási-kizárási kritériumokat jelölnek ki, vagyis olyan a
feltételeket, melyek alapján eldöntik, hogy egy személy
részt vehet a vizsgálatban, vagy sem (ilyen feltétel lehet pl. az életkor, nem, egy adott betegség megléte,
hiánya, a vérnyomásértékek nagysága stb.). Meghatározzák azt a célváltozót is, amely alkalmas a hatás
mérésére, pl. túlélés, megbetegedés, gyógyulás stb. A
kísérlet tervezett idejét előre nem látható események
befolyásolhatják, pl. előfordult már, hogy egy kísérletet azért fejeztek be idő előtt, mert a két alkalmazott
kezelés között olyan nagy különbség derült ki, hogy
etikátlannak ítélték a folytatását.
Randomizációval, vagyis a kiválasztott személyeknek véletlenszerű csoportokba sorolásával biztosítható, hogy a csoportok közötti különbség ne befolyásolja
az eredményeket. Elfogadott nézet, hogy oksági kapcsolat kimutatására csak a kontrollt is alkalmazó, randomizált kísérletek alkalmasak, amelyekben a kezelt
és a kontrollcsoport között az alkalmazott kezelést kivéve semmilyen eltérés nincs, tehát a megmutatkozó
különbségek csakis a vizsgált hatásnak tulajdoníthatók.
Az ún. vak kísérletben a páciens, a kettős vak kísérletben, sem a páciens, sem a kísérletben részt vevő
orvosok nem tudják, hogy a vizsgált személy melyik
kezelést kapja: gyógyszert tartalmazó szert, vagy
gyógyszer nélküli tablettát, placebót, ezzel növelhető
az értékelés objektivitása.
Igazán értékes, az adott terület összlakosságára
vagy a vizsgált betegségben szenvedők összességére vonatkoztatható eredményeket azok a vizsgálatok
szolgáltatnak, amelyekben nagyszámú kísérleti személyt vonnak be. A nagy tanulmányok több száz, esetenként több ezer személy adatait dolgozzák fel.
Bonyolult statisztikai számításokból következtetnek
arra, hogy a csoportok eredményei közti különbségek
milyen valószínűséggel tulajdoníthatók az eltérő kezelésnek.
Nagyon fontos, hogy a kísérletbe való részvételhez
az érintett önkéntes, írásbeli beleegyezése szükséges,
a kísérletet pedig a kísérleti terv alapján ún. etikai bizottság hagyja jóvá.
Mint látható, amögött, hogy komoly vagy kevésbé
komoly bajunkra kedvenc patikánkban kiválthatjuk a
hatékony gyógyszert, vagy életmódunk kialakításához
az egészségi (betegségi?) állapotunkat is figyelembe
vevő tanácsokat kaphatunk, sok kutató sokéves munkája áll.
Szabó Zsuzsa

Megrendelői
akció
Rendelje meg egyénileg
kiadványunkat, mindössze a
postázási költségek megtérítésével,
és vegyen részt év végi
sorsolásunkon, amelyen 3-3 db,
támogatóink által felajánlott
vérnyomásmérőt sorsolunk ki.

M6 Comfort automata, felkaros vérnyomásmérő
• K linikailag validált, túlsúlyos, nagy méretű karral
rendelkező egyénekre vonatkozóan is
• Intellisense technológia: pontos, gyors, kényelmes és fájdalommentes mérés
• Kényelmes mandzsetta normál és extra méretű
karra (22–42 cm)
• Szabálytalan szívritmus érzékelése és kijelzése
• 10 év garancia – kétévenkénti bevizsgálás esetén
Megrendeléssel kapcsolatos információ:
Tudomány Kiadó Kft.: (1) 273-2844
e-mail: tudomany@tudomany-kiado.hu
(A kiadó gyógyászati segédeszközök forgalmazásával
nem foglalkozik, a fenti elérhetőségeken kizárólag kiad
ványainkkal kapcsolatos felvilágosítást tudunk adni.)
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Házi befőzés, tartósítás
Mindannyian tudjuk, hogy a házi befőttek, savanyúságok, szörpök íze utolérhetetlen. A mai rohanó világban
mégis egyre kevesebben vállaljuk az otthoni befőzést,
savanyúságeltevést, hiszen mindezeket készen is megvásárolhatjuk az üzletekben. A házilag eltett savanyúságok, befőttek, lekvárok és szörpök alapanyagát mi választjuk ki, és emellett az is vitathatatlan előnyük, hogy
egyéni módon készíthetjük el őket a nekünk legjobban
tetsző receptek szerint. A kísérletező kedvűek a különböző gyümölcsök vagy zöldségek együttes felhasználásával meglepően finom és különleges ízkombinációkat
érhetnek el.

Érdekességek a tartósítás
történetéből
Őseink a leszedett bogyókat, gyümölcsöket napon szárították, aszalták. Az ókorban a rómaiak és a görögök
mézben, borban próbálták tartósítani a gyümölcsöket.
A cukrozott gyümölcsök receptje is tőlük ered. A befőzve tartósítás alapját a XVIII. században Nicolas Appert (1749–1841) francia cukrász teremtette meg.
A gyakorlati tapasztalatokra épülő ötlet az volt, hogy
„szorosan ledugaszolt, vastag falú üvegpalackokba rakott különféle élelmiszereket hosszabb-rövidebb ideig
forrásban lévő vízfürdőben tartott” – olvasható Farkas
József egyetemi tanár: A hőkezeléses élelmiszer-tartósítás múltja és jelene című 1996-os tanulmányában.
Napóleon korában a katonák élelmiszerellátásában
a tartósítás létfontosságú volt, még pénzjutalomra is
számíthatott, aki használható ötlettel állt elő. A lelkes cukrászmester 1802 őszére oly mértékben tökéletesítette eljárását, hogy érdemesnek látta a Párizshoz
közeli Massy-ba költözni, ahol kisebb üzemet nyitott
termékei előállítására és forgalmazására. Az 1812-es
oroszországi hadjáratára készülő francia seregeket
már az ő termékeivel látták el. Napóleontól személyesen vehette át a tekintélyes pénzdíjat, mi több, az Emberiség Jótevője megtisztelő címet. Appert azonban
nem szabadalmaztatta találmányát, csupán egy könyvet írt: „Valamennyi állati és növényi eredetű anyag
több éven át való eltartásának művészete” címmel.
Fém konzervdobozt egy angol feltaláló, Peter Durand ötlete alapján Bryan Donkin és John Hall gyártott először, akik 1813-ban megnyitották az első kezdetleges fém konzervdobozokat gyártó üzemüket.
A konzervdoboz diadalútja azonban korántsem volt
botlásoktól mentes. 1847-ben az angol John Franklin
az északnyugati átjáró felfedezésére indult hajóival,
ám azok hamarosan a jég fogságába estek. Franklin
és társai halálát azonban nem a szélsőséges időjárási
viszonyok okozták, hanem az, hogy a magukkal vitt
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konzervek leforrasztásakor ólmot használtak, így azok
tartalmát elfogyasztva mindannyian ólommérgezés áldozatai lettek.
Magyarországon Weiss Manfréd 1882-ben alapítja
meg az első gyári jellegű konzervüzemet. Az üzemben
főleg a honvédség és a haditengerészet számára gyártottak hús- és kávékonzerveket, de kisebb mennyiségben gyümölcs- és zöldségkonzerveket, valamint leveskivonatokat is előállítottak.
A XVIII. században a jeget egyre elterjedtebben alkalmazták, és ezzel a hűtve tárolás alapjait is megteremtették. Az első gőzzel működő hűtőgépet Oliver
Evans készíti el. Az első generációs, úgynevezett dimetil-éteres hűtőszekrényt 1835-ben Perkins szabadalmaztatta.
A mai modern hűtéstechnika alapjait az 1842-ben
született Carl Paul Gottfried von Linde mérnök-feltaláló tette le. A zürichi műegyetemen kezdte meg tanulmányait, majd gyakornokként dolgozott a berlini
vasútüzemben. 1866-tól a müncheni egyetemen már
professzorként dolgozott. Az augsburgi gépgyárban
gyártott „második generációs” hűtőgépére 1876. március 1-jén nyújtott be szabadalmi jogot. Három évvel
később, 1879. június 21-én Carl von Linde többedmagával megalapította a Linde-Eismaschinen részvénytársaságot. Ezzel elindult a hűtéstechnika diadalmenete.

Röviden a különböző
tartósítási módokról
Aszalás: lassú szárítás, amely során a gyümölcs víztartalma 80%-ról 20% alá csökken, ezáltal a romlást
okozó mikroorganizmusok életképtelenné, a gyümölcsök pedig eltarthatóvá válnak. Az aszalványok sokkal
jobban megőrzik vitamin- és ásványianyag-tartalmukat, mint a befőzött vagy fagyasztott termékek. Ne feledjük, hogy cukorbetegeknek, krónikus vesebetegeknek az aszalt gyümölcsök nem ajánlottak.
Hőelvonással történő hűtés: a 0 és +8 °C közötti hőmérséklet lassítja, de nem akadályozza meg a romlási
folyamatokat, ezért elsősorban rövid tárolásra alkalmas.
Gyorsfagyasztás (mélyhűtés): a lefagyasztandó terméknek mielőbb el kell érnie a –20 °C-ot, hogy a
nyersanyagban lévő víz a lehető legrövidebb idő alatt,
mikrokristályosan fagyjon meg. Előnye, hogy ez a tartósítási módszer jobban megőrzi a nyersanyag tápanyagtartalmát, mint a befőzés. Az eljárás során nem
pusztul el minden mikroorganizmus, a hideg hatására
pusztán „szüneteltetik” a romlást okozó tevékenységüket. Kedvező körülmények közé kerülve szaporo-

dásuk újraindul. Ezért tilos a felengedett nyersanyag
újbóli lefagyasztása. A házi mélyhűtés során a zöldség- és gyümölcsféléket megfelelő tisztítás, darabolás
után blansírozzuk, azaz rövid időre forró vízbe tes�szük. Ez alól kivételt képez az uborka, tök, paprika,
paradicsom és vöröshagyma. Blansírozás után a kihűlt
alapanyagokat mélyhűtéshez árult műanyag tasakokba csomagoljuk, majd a mélyhűtő erre kijelölt rekeszében lefagyasztjuk. Egy adag körülbelül annyi legyen,
amennyit a család egyszeri alkalomra elfogyaszt.
Hőkezelés, nedves gőzölés: segítségével elpusztítjuk a
mikroorganizmusokat azzal, hogy az életfeltételükhöz
szükséges hőmérséklet fölé hevítjük az alapanyagokat
(65–95 °C). Nedves gőzöléshez egy megfelelő nagyságú
edény aljára több rétegben összehajtogatott újságpapírt helyezünk, és erre állítjuk az üvegeket. Az edénybe
annyi hideg vizet öntünk, hogy az üvegek kétharmadáig érjen, majd nem túl erős tűzön forraljuk. A gőzölő
edényt egy hasonló nagyságú edénnyel takarjuk le. A
receptben megadott gőzölési időt mindig a víz felforrásától számítjuk. Az üvegeket a vízben hagyjuk kihűlni.
Száraz gőzölés: a forrón betöltött, légmentesen lezárt, tisztára törölt üvegeket egy puha takaróval vagy
párnával kibélelt méretes kosárba vagy ládába tes�szük. Az üvegek tetejét is betakarjuk, így hagyjuk kihűlni, és csak ez után rakjuk a helyükre.

Titokzatos „E” számok a házi tartósításban
Az egyértelmű – akár nemzetközi azonosításra is alkalmas – jelölőrendszer ésszerű és jogszabályban meghatározott kötelezettség az élelmiszeriparban. Ennek
megfelelően még a házi tartósításra is használt adalékanyagokat is E számokkal jelölik, függetlenül attól,
hogy természetes vagy mesterséges eredetűek.
A citromsavat (E330), a színtelen, szagtalan por formájában beszerezhető borkősavat (E334) és az aszkorbinsavat (E300) ízesítésre és a fehér húsú gyümölcsök
barnulásának megakadályozására használjuk, elsősorban a barnulásra hajlamos húsú gyümölcsök (pl.
alma, körte, birsalma) eltevésénél. Az E260 jelű ecetsav kellemes savanykás ízt ad a készítményeknek, és
növeli eltarthatóságukat. Főként a lúgos közeget kedvelő baktériumok ellen kiváló tartósító hatású. Amire figyelni kell a felhasználása során, hogy bizonyos
fémekkel (alumínium, réz, cink) egészségre ártalmas
kémiai elegyet alkot.
A gyümölcsökben természetesen is megtalálható
pektin (E440) a lekvárok, dzsemek megfelelő álla-

A szalicilsav a legrégebben ismert
tartósítószer, mely nem változtatja
meg az étel ízét. A szalicilátok arra
érzékeny embereknél allergiás tüneteket,
gyomorfekélyt okozhatnak, ezért ma
már otthoni tartósításra sem ajánljuk.

gának elérésében játszik szerepet. Külön adagolása
mellett megoldást jelenthet az is, ha az alacsony természetes pektintartalmú gyümölcsöket (málna, eper)
keverjük a magas pektintartalmú ribizlivel, almával
vagy birsalmával a lekvárok készítése során.

Befőzési ötletek, fortélyok
A befőzés megkezdése előtt mindent gondosan készítsünk elő:
• befőzőlábas,
• tál,
• fakanál, merőkanál,
• esetleg gyümölcspasszírozó,
• tiszta üvegek, tetők,
• celofán,
• befőttes gumi,
• tartósítószer,
• a nedves gőzöléshez megfelelő nagyságú edény, újságpapír, a száraz gőzöléshez láda vagy kosár és
takarók, párnák.
Az eszközök és a munkaterület is legyen makulátlanul tiszta. Az üvegeket és csavaros tetejüket mosószeres vízzel mossuk el, forrázzuk ki, tiszta konyharuhára borítsuk le.
A befőzés akkor lesz sikeres, ha a felhasznált gyümölcs, zöldség teljesen friss és hibátlan. Befőtt, kompót
készítéséhez még nem teljesen érett, míg gyümölcslevek, dzsemek, lekvárok készítéséhez tökéletesen érett
gyümölcsöt válasszunk.
Előkészítéskor a gyümölcsöt, zöldséget alaposan,
több vízben mossuk meg, majd daraboljuk fel. A feldarabolás után az alapanyagokat már nem szabad mosni
vagy áztatni.
Egyszerre csak kisebb, 2-3 kg-os adagokban végezzük a befőzést.
Az üvegeket állítsuk fémtálcára vagy egy langyos
vízzel félig töltött magasabb tepsibe, így biztosan nem
pattannak el, amikor beléjük töltjük a forró folyadékot
vagy lekvárt.

Lekvár, dzsem, zselé
A lekvár sűrű és pépes, a dzsem egész vagy nagyobb
gyümölcsdarabokat tartalmaz, a zselé pedig tiszta és
átlátszó gyümölcspép. A lekvárokat, dzsemeket ízlés
szerint cukrozzuk, de mivel a cukor nemcsak édesít,
hanem konzervál is, ha kevesebbet használunk belőle,
akkor növeljük a gőzölési időt vagy a konzerválószer
mennyiségét. A méz könnyebben emészthető, értékes
ásványi anyagokat tartalmaz, és hangyasavtartalma
miatt jobban tartósít, mint a cukor. Ha egészségesebben szeretnénk befőzni, vagy esetleg a kalóriával akarunk spórolni, használhatunk fruktózt vagy mesterséges édesítőszert. Utóbbi esetben 1 kg gyümölcshöz
kb. 2 evőkanál folyékony édesítőszert használjunk. A
fruktóz gyümölcscukor, fogyaszthatják cukorbetegek,
de majdnem annyi kalóriát tartalmaz, mint a cukor,
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ezért ezt is be kell számítani a napi elfogyasztható
szénhidrát mennyiségébe. A magas fehérjetartalmú
gyümölcsöknél, mint az eper, a főzés közben keletkezett habot a főzés után szedjük le. Mielőtt befejeznénk
a főzést, végezzünk kocsonyásodási próbát. A forró
masszából tegyünk egy evőkanálnyit kistányérra, majd
helyezzük rövid időre a hűtőbe. Ha megkeményedik,
akkor az üvegben is megfelelő állagú lesz. Néhány kanál rummal, pálinkával, likőrrel pikánsabbá tehetjük
a lekvárokat, zseléket, és növeljük eltarthatóságukat.
Éléskamra nélküli lakásban a lekvárok, és főleg a befőttek tárolása nehézkesebb, és az eltett befőttek, lekvárok, savanyúságok rendszeres ellenőrzést igényelnek, mert meleg helyen hamarabb megromlanak.

Befőzés cukor nélkül
A diétás befőttet csak egészséges, érett gyümölcsből
készítsünk. A befőttesüvegbe rakott gyümölcsökre
kb. kétharmadig hideg vizet, 4-5 szem édesítőszert tegyünk. Zárjuk le. Forrón dunsztoljuk, amíg az üvegben lévő víz is nem kezd el gyöngyözni, és főzzük még
10 percig. A meleg vízben hagyjuk kihűlni. A diétás
lekvárt többször kell felfőzni, míg egészen sűrű lesz.
Édesítőszert sem fontos használni.

Receptek
Narancsos körtedzsem
Hozzávalók: 1,5 kg körte, 1,5 kg cukor, 1 db citrom,
2 db narancs
Elkészítés: Hámozzuk meg és vágjuk négyfelé a körtét, locsoljuk meg a citrom levével. Mossuk le a narancsot, és hámozzuk le a héját. Tegyük lábasba a körtedarabokat, öntsük fel vízzel, és főzzük kb. 15 percig.
Adjuk hozzá a narancshéjat és a cukrot. Folyamatos
keverés mellett forraljuk fel, majd lassú tűzön főzzük
kb. egy óra hosszat. A kész dzsemet töltsük üvegekbe,
és azonnal zárjuk le.

Áfonyalekvár
Hozzávalók: 1 kg áfonya, 0,5 kg cukor, 1 db citrom
Elkészítés: az áfonyát alaposan meg kell mosni, majd
szitán lecsepegtetni. A cukorral és a citromlével együtt
kis lángon, állandóan kevergetve fél órán át főzzük,
majd üvegekbe töltjük, és légmentesen lezárjuk.

Szederlekvár
Hozzávalók: 1 kg szeder, 20 dkg cukor, kevés tartósító
Elkészítés: A gondosan válogatott szedret cukorral
addig főzzük, amíg a habját el nem forrja. Ezt követően tiszta üvegbe tesszük, a tetejére egy csipetnyi tartósítószert szórunk, és légmentesen lezárva szárazon
dunsztoljuk.

Fűszeres körtebefőtt
Hozzávalók: 3 kg körte, 7 dl száraz fehérbor, 20 dkg
cukor, 2 db fahéj, 8 szem szegfűszeg, 3 szem ánizs,
1 db citrom
Elkészítés: A kemény körtéket hámozzuk meg, vágjuk négyfelé, magházukat vágjuk ki. Tegyük azonnal
citromos vízbe, nehogy megbarnuljon. A bort, a cukrot, a fűszereket és a citrom lehámozott héját forraljuk fel. A körtéket vegyük ki a áztatóvízből, és tegyük
át a fűszeres borba. 8–10 percig főzzük lassú lángon,
majd tésztaszűrővel emeljük ki a gyümölcsöt, és tegyük üvegekbe. A levet még egyszer forraljuk fel, csavarjuk bele a citrom levét, és öntsük rá a körtékre. Az
üvegeket zárjuk le, és szárazgőzben hagyjuk kihűlni.

Mézes szilva
Hozzávalók: 1 kg nem teljesen érett szilva, 1 dl víz,
1 dl méz, 1 db citrom héja, kevés fahéj
Elkészítés: A szilvákat mossuk meg, és töltsük befőttesüvegekbe. A vízből, mézből főzzünk szirupot, amit
citromhéjjal és fahéjjal fűszerezünk. Forraljuk fel, és
rögtön utána öntsük a szilvára. Zárjuk le, és szárazgőzben hagyjuk kihűlni.
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Cukrozott zöld dió
Hozzávalók: 1 kg zsenge zöld diószem, 0,5 kg kristálycukor, 5 dl víz, 3-4 szem szegfűszeg, 2 darabka fahéj,
fél citrom leve, fél rúd vanília
Elkészítés: A zöld diószem két végét levágjuk, majd
8–10 napig áztatjuk lefedve annyi vízben, amennyi ellepi, ezt naponta cseréljük. A cukorból és a vízből szirupot főzünk, beletesszük a gyümölcsöt, a fűszereket,
a fél citrom levét hozzáadva fél óráig főzzük, majd a
diószemeket forrón üvegbe tesszük, és a leszűrt forró
levet ráöntve légmentesen lezárjuk.

Sárgabaracksajt
Hozzávalók: 1,5 kg sárgabarack, 1 kg kristálycukor,
5 dl víz
Elkészítés: a hámozott, magozott, puhára főzött sárgabarackot szitán áttörjük, majd a cukorból és a vízből
készített szirupot a péppel összefőzzük, apróra vágott
mandulával, dióval ízesíthetjük. Dermedés-próba után
étolajjal vékonyan kikent, lapos formába öntjük, ahol
megdermesztjük. A formákból kivéve két hétig meleg
helyen szikkasztjuk, naponta forgatva, fóliába csomagolva száraz, hűvös helyen tároljuk.

Őszibarackbefőtt
Hozzávalók: 3 kg őszibarack, 1 mokkáskanál citromsav, 25 db édesítőszer, 10 szem szegfűszeg, citrompótló
ízlés szerint
Elkészítés: Az érett, magvaváló őszibarackot alaposan megmossuk. Héját húzzuk le, és magozzuk ki. A

gyümölcsöt annyi citromsavas vízbe tesszük, amennyi
ellepi, ez segít, hogy színét és keménységét megőrizze.
Az édesítőszert a szegfűszeggel és a citrompótlóval felforraljuk. A fél barackokat óvatosan a szirupba rakjuk, és 5 percig főzzük. Üvegekbe szedjük, forró levét
rámérjük és a tetejére késhegynyi tartósítószert rakunk. Szárazgőzben hagyjuk kihűlni.

Csemegeuborka
Hozzávalók: 5 kg kis méretű, lehetőleg egyforma nagyságú uborka, 3 liter víz, 1 liter 10 százalékos ecet, 20
dkg só, 50–60 csepp folyékony édesítőszer, egy evőkanálnyi egész feketebors, 2 dkg borkénpor, 2 közepes
csokor kapor, kávéskanálnyi koriander, mustármag,
5-6 babérlevél
Elkészítés: az uborkát egy órára hideg vízbe áztatjuk, majd alaposan többszöri vízcserével megmossuk.
A vizet az ecettel, a sóval, a mesterséges édesítőszerrel, a fűszerekkel és a borkénporral felforraljuk, megvárjuk, amíg kihűl. A jól megmosott kaprot az üvegek
aljára tesszük, az uborkát szorosan az üvegekbe rakjuk. Az ecetes levet hidegen öntjük rá. Almapaprikát,
zöld paradicsomot is tehetünk el ugyanígy.
Nagy Gyuláné Tajti Éva Több mint
25 éve a Semmelweis Egyetem I. Belgyógyászati Klinikájának vezető dietetikusa. Szakterületei: nefrológia, hipertónia,
diabetológia.
A
Magyar
Dietetikusok Országos Szövetsége tudományos bizottságának tagja.
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❂

Hónap
Állateleség
végi napok a csapda
valamelyike
mellett

Helyben

Fali
könyvtartó

Illegális ír
fegyveres
szervezet

Chaplin
Új-zélandi
utolsó
autók
feleségének
jelzése
személyneve

Az elektron
jele

A -re
ragpárja

Orosz motor Nem ér
kerékpár- egy … sem;
márka
értéktelen

Rangjelző
Hévvel
Zérus, nulla
előtag
megtámadó

Ballisztikus
Átruház,
pályán
Perui
átenged
légitársaság haladó légi
(pl. jogot)
fegyver

❶
Annak
aljához
Sp. csellista
(Pablo)

Hibájáért
fedd

Tűzhányó
krátere

Alapítás, röv.

Celsius, röv.

Forma

Tündéri
fiúnév!

Togo
fővárosa

Az ebédelés
ideje

Egy, németül
Elektronvolt,
röv.

Római
100-as

Kettős!

Törött pálca!

Felső
ruhadarab

Vigadó;
bálterem
Fülével
érzékel
Amely
helyre
Viadal,
küzdelem

Egyel!

Ül a
viccpoén

Világító
dióda

Szintén nem

Bortól
pityókás
Színész,
a magyar
hivatásos
színjátszás
úttörője

Tűzhely
sütője
(népies)
Deci-, röv.
…-Bakr; az
első kalifa

Limited, röv.

Nikkel

Félsz!

Alkotórész!
Előtag:
hegyMosópor
márka
Érték
zuhanás

❂❷

Az MTA-tag
tudósok
valamelyike

A helyes megfejtést
beküldők között az
OMRON Hungimpex Kft.
ajándékát,
5 db OMRON HJ-109
kalóriaméter-lépésszámlálót
sorsolunk ki.
Beküldési határidő:
2009. november 30.
Címünk:
Tudomány Kiadó Kft.
1442 Budapest, Pf. 100.
Telítetlen
szén
hidrogén
fajta

Környezet

Telefontárs!

Másolat

Tamási
…; író
Márvány
mintázat

Az ajtót
feltépve lép
a szobába

A keresztrejtvényben helyes
megfejtésként a klinikai
vérnyomásmérés egyik
megteremtőjét (1863–1937), és az
általa használt első mandzsetták
anyagának nevét rejtettünk el.

❂

Igevég!
Történetet
végigmesél

Római
501-es
Ózd
közepén áll!

Ireland
(Írország),
röv.

Nitrogén

Mélyített
zenei hang

Eseményteli
Fél mega!

Hogyis
hívják

Az OMRON HJ-109 kalóriaméter-lépésszámláló
készülék méri a lépések számát,
a megtett távolságot és az elégetett kalóriát.
Csípőközelben, övre csatolva használható.
További információ
a (80) 20-10-57 ingyenes telefonszámon
vagy a www.hungimpex.hu weboldalon.
Iráni és
spanyol
autók
jelzése

Sportlövő, Vállalkozási
íjász (Péter) adó, röv.

Darabon
ként

Start a
sportban

Ott az
elején!

Termény
tároló

Mélyépítés
ben: túl
nyomásos
légterű
süllyesztő
szekrény

Szent, röv.

Levéltávirat,
röv.
Olasz
gépkocsik
jelzése

A gauss jele
Liba
vélemény!
Női név

Gallium

Koreai
légicég

Tengernyi

Kálium
Lítium

Thornton
Wilder
drámája

Saját
kezűleg, röv.
Parányi
méretű
Semmikor
sem

Katángból
készült
kávépótló
Szinte
beteg lesz
a vágytól

Mátka

Páratlan
sejt!

Leplet
lehúz róla

Szemlél

Arzén

Várpalota
része

Így is
becézik
Tíriát

Kopasz
XIX. századi
festő
(László)

Díszes
Közepén
odaégő!
Ágyból
kiszáll

Időhatárok!

Limes
(határ), röv.

Leolvasható
mobilüzenet

Kilo-, röv.
Tanítás
nincs
nélküle!

Kissé léha!

Osztrák
politikai párt

… Baba;
mesehős

Újság

Szalma
halom
Egy kis
kunszt!

Szerte
Antik római
pénz
Angström,
röv.

Az a
bizonyos
Küzdeni
kezd!
Kutyaféle
dögevő
ragadozó
Rész, röv.

Kórus
tagként
fellép

Súlyarány,
röv.

Kelet, röv.
Rossini
grófja!
Női név
Kén és urán

Önérzetet
bánt
Kötet, röv.

A denevérek
alrendjébe
tartozó állat

A 2009/1. számban megjelent rejtvény helyes megfejtése: Stephen Hales, Giovanni Morgagni. • A Medical Group Kft. ajándékát – Medel Silver lázmérőt – nyertek: Gulyásné Kovács
Ida, Ózd; Juhász János, Békés; Kiss Gabriella, Gyula; Pataki Gizella, Balaton; Pető Ferencné, Siófok.
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EReink Védelmében

ÉRV program: Súlyos „ÉRV”-ek
A perifériás érbetegség, közismert nevén az érszűkület, a súlyos
szívinfarktus vagy szélütés előrejelzője is lehet.
A perifériás érbetegségben szenvedők halálozása
kiemelkedően magas, felismerés és kezelés nélkül a betegek közel
egyharmada 5 éven belül meghal!
Az ÉRV program célja a perifériás érbetegség szűrése, szív-és
érrendszeri rizikófelmérés és a betegek 5 éves követése.

A program 22 000 vizsgált betegének
14%-a perifériás érbeteg!
Kérjük, amennyiben úgy gondolja, hogy Önnél is felmerülhet
a perifériás érbetegség gyanúja – pl.: magas a vérnyomása –,
keresse fel kezelőorvosát!
A témával kapcsolatosan a www.ervprogram.hu címen elérhető
honlap, valamint a helyi tarifával hívható (06) 40/918-020 számú
információs vonal kínál információkat.

Csatlakozzon Ön is az EReinkVédelmében (ÉRV)
Regiszter Programhoz!
A program célja a Magyarországon élő érszűkületes betegek számának
és egészségi állapotának felmérése, az érintettek megfelelő ellátása. A
program során az ÉRV Regiszter adatlap segítségével orvosa követheti
és értékelheti adatait. A programhoz betegeknek szóló információs
csomagok is kapcsolódnak, amiket az „ÉRV Pont” matricával ellátott
rendelőkben vehet át. További információkat az info ervprogram.hu
email címen kaphat.

Csatlakozzon Ön is az
Éljen 140/90 alatt! programhoz!

A hipertónia alattomos betegség! A kezeletlen magas vérnyomás következtében
agyvérzés, szívinfarktus, látászavar, vesebetegség alakulhat ki!
Van megoldás ennek elkerülésére! Minden nap tegyen egészsége megőrzéséért:
figyeljen életmódjára és mérje vérnyomását rendszeresen!
Ha a mért érték akár a kezelés ellenére is meghaladja a 140/90 Hgmm-es
határértéket, forduljon kezelőorvosához!
További információért keresse fel a www.vernyomasnaplo.hu weboldalt, vagy
tárcsázza az ingyenesen hívható 06-80-203-523 telefonszámot.

