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A túlsúlyos, magasvérnyomás-beteg-
ségben és cukorbetegségben szen-
vedő betegek esetében különösen 
fontos a testsúly csökkentése. A fo-
gyókúrázóknak kínál segítséget a 
Formoline L112 nevű orvostechnikai 
eszköz. A tabletta anyagát képező 
poliglükózamin rostok megkötik az 
étkezések során felvett zsírt, így azok 
természetes úton távoznak a szerve-
zetből. Klinikai vizsgálatok igazolták 
a készítmény hatékonyságát cukor-
betegségben szenvedő betegeken is. 
A sikeres fogyás titka a tudatos, az 
étkezési zsírokra odafigyelő étrend, 
megfelelő mennyiségű mozgás és napi 
néhány Formoline L112 tabletta. Az 
L112 hatalmas előnye más fogyasztó-
szerekkel szemben, hogy a szervezet 
egyáltalán nem tudja megemészteni, 
ezáltal nem lép be a metabolizmusba, 
így nagyon kicsi a mellékhatások ki-
alakulásának esélye.

Heti egy kiló fogyás

A klinikai tapasztaltok azt bizonyít-
ják, hogy tartós súlycsökkenés érhe-
tő el, ha naponta kétszer két L112-t 
szedünk. A testsúly fenntartásához a 
két főétkezés során elegendő egy-egy 
tablettát bevenni legalább 2,5 dl fo-
lyadékkal. Legalább napi 2–3 liter 
folyadék fogyasztása javasolt, így ha-
marabb köszönt be a telítettség érzé-
se, vagyis kevesebbet eszünk. Lénye-
ges, hogy a tablettákat mindig a nap 
legnagyobb mennyiségű zsírt tartal-
mazó étkezése során vegyük be, így 
a Formoline L112 rostjai azonnal 
megkötik a felvett zsírt, amely ter-
mészetes úton, a széklettel távozik a 
szervezetből. Ezáltal az étkezésekből 
felvett kalóriamennyiséget komo-
lyan tudjuk csökkenteni, vagyis el-
kezdődik a fogyás, amely átlagosan 
fél és egy kilogramm között van he-
tente. Ennél nagyobb ütemű fogyás 
már nem feltétlenül egészséges, és 
amennyiben valakinek sikerül, azt 
általában vízveszteség, nem a test-
zsír tömégének csökkenése okozza. 

A bőséges folyadékkal bevett Formo-
line nagyon enyhe hashajtó hatással 
bír, ugyanis az emésztetlen rostok 
térfogata a folyadék hatására meg-
nő, ami fokozza a bél perisztaltiká-
ját, az emésztés felgyorsul, vagyis a 
táplálék tápcsatornában töltött ideje 
csökken. Csökkenti a triglicerid- és 
koleszterinszintet.

A tartós fogyáshoz idő kell

A Formoline L112 nem tartalmaz 
ízfokozót, tartósítószert vagy szí-
nezőanyagot, glutén-, laktóz- és ko-
leszterinmentes, cukorbetegeknek 
is kifejezetten ajánlják, mert a szén-
hidrát-anyagcserét nem befolyásolja. 
Tartós gyógyszerszedés esetén kér-
je ki orvosa tanácsát! Nem ajánlják 
azonban a szedését a terhesség vagy a 
szoptatás időszakában, ekkor ugyan-
is a fogyókúra nem javasolt, vagy 
csak orvosi felügyelet mellett végez-
hető. A zsírban oldódó gyógyszerek 
(fogamzásgátló, hormonkészítmény) 
vagy zsírban oldódó vitaminok és a 
Formoline bevétele között várjunk 
legalább négy órát, hogy a gyógysze-
rek, vitaminok fel tudjanak szívódni. 
A zsírban oldódó vitaminok felszívó-
dásához bizonyos mennyiségű zsír-
ra szüksége van a szervezetünknek, 
ezért fontos, hogy napi két alkalom-
nál többször ne vegyünk be Formo-
line-t. A fogyókúrázók többsége a 
lehető leggyorsabban szeretne meg-
szabadulni a kilóktól. Csakhogy a si-
keres fogyáshoz idő és türelem kell. 
A fölösleges kilók évek alatt kúsz-
tak fel ránk dekánként, ugyanilyen 
tempóban és mértékben olvadnak 
le rólunk. A Formoline meggyorsítja 
ugyan ezt a folyamatot, de a konfek-
cióméret csökkenésére így is heteket 
kell várni. A készítmény alkalmazása 
előtt gondosan olvassa el a dobozában 
lévő használati utmutatót. Egyidejű-
leg alkalmazott gyógyszeres kezelés-
sel, ritkán előforduló mellékhatással 
kapcsolatos kérdéseivel forduljon or-
vosához vagy gyógyszerészéhez.

FORMOLINE L112
Testsúlycsökkentés hipertóniásoknál

Forgalmazó: Cremum Pharma Kft.
1148 Bp., Nagy Lajos király útja 16-18.

Tel.: +36 1 784 1747, Fax: +36 1 782 1997 • www.cremum.hu

A kockázatokról olvassa
el a használati útmutatót,

vagy kérdezze meg
kezelőorvosát!

 Hatékonysága klinikailag bizonyított 
  A fogyókúra alatt is ízletes és változatos 

étrend biztosítható 
  Segít a vér koleszterin-és LDL-

szintjének csökkentésében 
  1 g hatóanyag akár 700 g zsír

megkötésére is képes 
 Tartósan is alkalmazható 
 Cukorbetegek is használhatják
 Nem befolyásolja a metabolizmust
  Mellékhatásai enyhék, és csak ritkán 

fordulnak elő

Vény nélkül kapható a patikákban.
jelzéses orvostechnikai eszköz 

www.l112.com

L112 nélkül:
a zsírok megemésztődnek

és felszívódnak

L112-vel:
az L112 rostjai, mint egy mágnes,  

vonzzák és megkötik a zsírt

Fogyjon le
Ön is Németország

Nr. 1 fogyasztószerével!*
Formoline L112-vel

*A német gyógyszerészszövetség
(Bundesverband dt. Apotheker e.V) által odaítélt

„Az év fogyasztószere” díj: 2007, 2008, 2009.„Az év fogyasztószere  díj: 2007, 2008, 2009.
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Egészségügy vagy betegségügy? Ez a 
kérdés foglalkoztatja állandóan a szak-
embereket.

Jobbára akkor vetődik fel az egészség 
kérdése, amikor az valamilyen károso-
dást szenved. Amikor már megjelent a 
betegség. A rossz közérzet, a fájdalom, 
a különböző tünetek mind arra utal-
nak, hogy az egészséggel valami nincs 
rendben.

Jó esetben a tünetek megjelenésekor 
azonnal orvoshoz fordulunk, segítséget kérünk, és mindent elkövetünk, 
hogy azok mihamarabb megszűnjenek. Rosszabb esetben nem veszünk 
tudomást a kezdeti panaszokról, a munkánkra vagy időhiányra hivatkoz-
va nem kérünk idejében orvosi segítséget.

Pedig a betegségek zöme nem egyik napról a másikra alakul ki. Mond-
hatjuk úgy is, hogy egészség és betegség között nem olyan óriási a különb-
ség, mint azt hinnénk. Valójában egészségesnek hisszük magunkat akkor 
is, amikor – ugyan még tünetek és panaszok nélkül – már megindult a 
megbetegedés folyamata.

A beteg ember megtanulja, hogyan kell (kellene) együtt élni a betegsé-
gével. A már meglévő betegség rámutat bizonyos változtatások szükséges-
ségére mind az étkezést, mind az életvitelt illetően. De vajon elfogadjuk-e 
ezen változtatások szükségességét? Ha igen, akkor máris tett valami na-
gyon fontosat annak érdekében, hogy betegsége ne romoljon tovább, ne 
okozzon szövődményeket, amelyek később súlyosabb (akár halált okozó) 
állapotot eredményezhetnek. Napjainkban egyre több betegben tudato-
sodik, hogy nem elegendő csupán a rendszeres gyógyszerszedés, nem ele-
gendő csupán az orvosi segítségre szorítkozni, de önmaga is sok mindent 
tehet állapotának javulása érdekében. Ma már az orvosi rendelőn kívül 
számos csatornán (köztük lapunk által is) keresztül áramlanak azok az 
információk, tanácsok és javaslatok, melyek segítenek az állapot javításá-
ban, betegségünk enyhítésében. A megfelelő egyensúlyi állapotban tartott 
betegek (legyen az akár cukorbetegség vagy magasvérnyomás-betegség) 
mindennapi élete a szükséges életviteli korlátok mellett nagymértékben 
hasonlít az egészségesek életmódjához.

Tudhatja-e a tünet és panasz nélkül élő egyén, hogy valóban egész-
séges-e? Igen! Tudhatja, ha részt vesz az egészségügyi szűréseken, az 
egyre népszerűbbé váló egészségprogramokon. Számos esetben halljuk, 
hallhatjuk, hogy egy szűrővizsgálat alkalmával derült fény az emelkedett 
koleszterinszintre, vércukorértékre vagy éppen a hipertónia jelenlétére. 
Az idejében felismert rendellenességek sok esetben visszafordíthatók, a 
betegségek kialakulása megállítható.

Nem csak a beteg embernek kell törődnie a betegségével, de az egész-
ségesnek is gondot kell fordítania az egészség fenntartására. Ezt legin-
kább egészséges életmód folytatásával érheti el. Ha belátja és elfogadja, 
hogy bizonyos életvitelnek vagy tevékenységnek egészségkárosító hatása 
van (mozgásszegény életmód, alváshiány, túlzott stressz, igénybevétel), 
ha láthatóvá teszi a mindennapokban láthatatlant (vér- és vizeletvizsgá-
lat, röntgen- vagy emlőszűrés), ha szokásaival (túlzott alkoholfogyasztás, 
mértéktelen evés, dohányzás vagy drogozás) nem kényszeríti szerveit 
rendellenes működésre. Nem utolsósorban pedig időt szán egészségének 
folyamatos/időszakos ellenőrzésére.

Ne feledje, Kedves Olvasó, a kialakuló betegség legnagyobb ellensége a 
megelőzés!

Dr. Barna István
a szerkesztőbizottság elnöke

a Magyar Hypertonia Társaság budapesti titkára
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Lapunk megrendelhető

A Hypertonia és a kardiovaszkuláris rendszer 
2010-ben még 2, a Diabetes még 3 alkalommal 

jelenik meg. Személyes átvételkor ingyenes, postai 
megrendeléskor az alábbi postázási költséget 

kérjük befizetni:

Példány-
szám

Hypertonia Diabetes Hypertonia 
+ Diabetes

1 (egyéni)   530 Ft    795 Ft    995 Ft
10–50 3 650 Ft  5 450 Ft  8 500 Ft

 51–100 5 300 Ft  7 950 Ft 12 300 Ft
101–150 6 700 Ft 10 100 Ft 15 600 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.

A szerkesztőség megjegyzése: az optimális vérnyomás eléréséhez a lapunkban hirdetett 
termékek alkalmazása esetén is feltétlenül szükséges az egészséges étrend, a rendsze-
res mozgás és az orvosa által rendelt gyógyszerek használata, valamint a rendszeres el-
lenőrzés! Minden esetben kérje ki kezelőorvosa véleményét!

Lapunk megjelenését támogatta:
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Csak egy betegségem van, magas a vérnyomásom, mi-
ért kell kétféle gyógyszert szednem, sőt orvosom szerint 
még többre is szükségem lehet, és egyáltalán, miért tart 
a vérnyomás beállítása hetekig – teszi fel a kérdést ma-
gának gyakran a frissen felfedezett hipertóniás. A magas 
vérnyomásban szenvedők 90 százalékának ún. esszen-
ciális hipertóniája van. Az esszenciális hipertónia hát-
terében több gén öröklött hibája és környezeti hatások 
állnak, a pontos kórok rendszerint nem tárható fel, ezért 
a közvetlen okot megszüntetni, a beteget végleg meg-
gyógyítani nem lehet. Az orvosnak marad az a lehető-
ség, hogy – az életmódi változtatások mellett – gyógy-
szerekkel a szervezet saját, vérnyomást meghatározó 
működését befolyásolva érje el a megfelelő értéket. A 
különböző szerek (korábbi számainkban olvashattunk 
pl. a vízhajtókról, a béta-blokkolókról) más-más ponton 
avatkoznak bele ebbe a folyamatba, így együttes alkal-
mazásukkor hatásuk összeadódik, és olyan betegeknél 
is elérhető az ajánlott vérnyomásérték, akiknél ez egy 
hatóanyaggal nem sikerült.
Ismert, hogy a magasvérnyomás-betegségben szenve-
dők közt sokkal gyakoribb a szív- és érrendszeri meg-
betegedés, és ez a szoros összefüggés már a 115/75 
Hgmm-es vérnyomásértéktől kezdve a teljes vérnyo-
más-tartományban megfigyelhető. A nagy tudományos 
vizsgálatok szerint a kockázat megduplázódik minden 
20/10 Hgmm-es vérnyomás-emelkedéssel – tehát na-
gyon megéri „bekapni” azt a pár plusz gyógyszert na-
ponta, hogy elkerüljük az életünket is fenyegető szövőd-
ményeket.

A célvérnyomás 
elérésének jelentősége
Sok megfigyelés igazolta, hogy a kezelt hipertóniások 
szív- és érrendszeri kockázata lényegesen nagyobb, 
mint a normális vérnyomású népességé. Azért keze-
lünk, hogy csökkentsük a kockázatot, de az mégsem 
csökken – miért? Az ok az, hogy a napi gyakorlatban 
a <140/90 Hgmm-es célértéket mindössze a kezelt 
betegek 35–45 százaléka éri el, azaz a kezelt hipertó-
niások több mint felének vérnyomása a kezelés elle-
nére magas – pedig a célvérnyomás a legtöbb esetben 
elérhető.

Egy nagy skandináviai vizsgálat igazolta elsőként, 
hogy a szigorú vérnyomás-beállítás, vagyis a vérnyo-
másnak a kornak és társbetegségeknek megfelelő ha-
tárérték alá csökkentése, a hipertóniás betegekben 
erőteljesen csökkentette a szívinfarktus kockázatát. 
A jelentős szív- és érrendszeri események előfordulása 
a 139/83 Hgmm vérnyomásérték elérésekor volt mini-
mális.

Az ajánlások szerint a hipertóniához társuló cukor-
betegség esetén még szigorúbb, 130/80 Hgmm alatti 
célértékű vérnyomáskontroll kívánatos. Egy nagy brit 
tanulmányban a tartósan a célvérnyomást elérő ke-
zelés 2-es típusú cukorbetegekben kifejezetten mér-
sékelte a szív- és érrendszeri események, valamint 
a cukorbetegséggel összefüggő kisér-szövődmények 
gyakoriságát. Ugyancsak fokozott kockázatcsökke-
nés igazolható a szigorú vérnyomáskontroll hatására 
a hipertóniás, beszűkült vesefunkciójú betegekben a 
vesefunkciók és a vizelettel való fehérjeürítés romlása 
tekintetében.

A kombinált vérnyomáscsökkentő kezelés 
jelentősége a vérnyomás célértékeinek 
elérésében

A kombinált vérnyomáscsökkentő kezelés alapvető, 
mivel a vérnyomás az életmód megfelelő megváltoz-
tatásával és egyetlen gyógyszerrel történő kezeléssel 
a hipertóniás betegek mindössze 30–40 százalékában 
állítható be. Ennek egyik oka, hogy a magas vérnyo-
más kialakulásában számos mechanizmus kölcsön-
hatása játszik szerepet, amelyek mindegyikét még 
a legjobban megválasztott – egyetlen – gyógyszerből 
álló vérnyomáscsökkentő kezeléssel sem lehet blok-
kolni.

A Magyar Hypertonia Társaság tudományos ajánlá-
sa szerint kombinált kezelés választandó, ha a meg-
felelő egyetlen gyógyszerből álló vérnyomáscsökkentő 
kezelés dózisának emelésével a célérték nem érhető 
el. Bizonyos vérnyomáscsökkentő gyógyszercsaládok 
esetében a dózis növelésével a vérnyomáscsökkentő 

A hipertónia kombinációs kezelésének jelentősége

Célvérnyomás: a vérnyomásnak a kornak, álta-
lános állapotnak (pl. társbetegségek) megfelelő 
azon értéke, melyet legalább el kell érni a vérnyo-
máscsökkentő kezelés során.
Kombinált kezelés: többféle hatásmechanizmusú 
szer együttes alkalmazása.
Diasztolés vérnyomás: (az alsó, második szám) az 
a nyomás, amelyet a vér két szívösszehúzódás köz-
ben gyakorol a verőér-falra.
Szisztolés vérnyomás: (az első, magasabb szám) 
az a nyomás, amit a vér gyakorol a verőerek falára 
a szív összehúzódása alatt.
Vízhajtók: segítik a vese só- és folyadékkiválasztá-
sát, így csökken a keringő vérmennyiség, és a vér-
nyomás is.
Béta-blokkolók: sejtek felületén lévő ún. béta-re-
ceptorok blokkolásán keresztül csökkentik a pul-
zust és a vérnyomást.
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hatékonyság egy határig arányosan növekszik, de a 
mellékhatások kockázatának növekedése árán. Más 
készítmények esetében a dózis növelésével a mellék-
hatások kockázata anélkül nő, hogy a hatékonyság is 
arányosan növekedne. Ezek alól a szabályok alól je-
lenleg csak a renin-angiotenzin vérnyomásemelő rend-
szer blokkolói kivételek, mivel gyakorlatilag nincse-
nek dózisfüggő mellékhatásaik. A gyógyszer dózisának 
növelése tehát nem minden szer esetében ajánlható a 
megfelelő vérnyomáskontroll eléréséhez.

Megfelelő dózisú kombinációs kezeléssel a nagy kli-
nikai vizsgálatokban a normális vérnyomásértéket, 
azaz a 140/90 Hgmm alatti célértéket a diasztolés 
(alsó) vérnyomásérték tekintetében az esetek több 
mint 90 százalékában, a szisztolés (felső vérnyomás-
érték) esetében pedig több mint 70 százalékban si-
került elérni. Ehhez többségben kettő, de nemritkán 
három vagy még több vérnyomáscsökkentő kombi-
nációja volt szükséges. Egy nagy európai vérnyo-
máscsökkentő-tanulmány óta tudjuk, hogy fokozott 
kockázatú hipertóniásokban nemcsak a vérnyomás 
megfelelő célértékének elérése alapvető, hanem a 
beállítás gyorsasága is (inkább hetek, mint hónapok 
alatt). A gyorsabb vérnyomáskontroll esetén jelentő-
sen kisebb volt a szív- és érrendszeri események és a 
halálozás kockázata.

A beteg együttműködésének 
jelentősége
A hipertónia kezelésében nagyon fontos a betegek 
megfelelő terápiás együttműködése – hiába a nagy 
gonddal összeállított, optimális vérnyomást biztosító 
terápia, ha a beteg nem vagy nem rendszeresen sze-
di gyógyszereit. Ebben nagy szerepe van annak, hogy 
az emelkedett vérnyomás sok betegnél kezdetben nem 
okoz kifejezett tüneteket, és a gyógyszerszedés kedve-
ző hatásai sem érzékelhetők. Emellett az élethosszig 
tartó gyógyszerszedés lélektani hatása sem elhanya-
golható, sok érintett önképét rontja, nehezítve a keze-
lés elfogadását.

A magas vérnyomás kezelésére „nem reagáló” be-
tegek legalább fele nem szedi rendszeresen gyógysze-
rét. A megfelelő együttműködés elérése szempontjából 
fontos, hogy a betegnek lehetőség szerint minél keve-
sebb számú vérnyomáscsökkentő gyógyszert kelljen 
bevennie. A felmérések szerint az együttműködés ak-
kor a legjobb, ha a beteg vérnyomása naponta egy tab-
letta szedésével beállítható. Ezért is kerültek előtérbe 
a fix-dózisú kombinációs készítmények, ezeknek egy 
tablettájában két megfelelően megválasztott vérnyo-
máscsökkentő gyógyszer van (2 az 1-ben).

 
Dr. Alföldi Sándor

Fővárosi Szent Imre Kórház
Kardiometabolikus Centrum

A Medel Check vérnyomásmérők új korszakot 
nyitnak a vérnyomásmérésben, a készülékekkel a 
Check 3 technológia révén a pontatlan mérés ki-
küszöbölhető! A készülék érzékeli a mozgást, a be-
szédet, kijelzi a szabálytalan szívritmust. A készülék 
kiemelt 5 év cseregaranciával rendelkezik, nincs hi-
telesítési és javítási költség.

Megrendeléssel kapcsolatos információ: 
Tudomány Kiadó Kft.: (1) 273-2844 

e-mail: hypertonia@tudomany-kiado.hu

Hypertonia 
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.
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A magasvérnyomás-betegség (hipertónia) népbeteg-
ség, kortól függően a felnőtt lakosság több mint egyhar-
madát érinti. A szív- és érrendszeri betegségek leggyako-
ribb rizikófaktora a hipertónia, a szívinfarktus hátterében 
52%-ban, az agyi történések hátterében 71%-ban iga-
zolható. A nemzetközi adatok szerint a világon évente 
7,1 millió ember hal meg a magasvérnyomás-betegség 
következtében.
A Magyar Hypertonia Társaság az elmúlt évtizedekben 
több intézkedést hozott a hipertóniaellátás szervezett-
ségének, minőségének javítása érdekében. Az ellátási 
rendszer egymásra épülő elemei lehetővé teszik, hogy 
a beteg ne legyen kitéve idő- (és a biztosító számára) 
pénzrabló fölösleges vizsgálatoknak, kezelésnek, de a 
szükséges ellátáshoz mindenképpen és magas szinten 
hozzájusson. Az ellátás minőségének javítását célozta, 
hogy lehetővé vált a hipertonológus képesítés (hipertó-
niagondozás minősített orvosa) megszerzése – megha-
tározott oktatási program alapján az alapszakvizsgával 
rendelkező orvosok vizsgát tehetnek hipertonológiából.

A hipertóniás beteg gondozása a háziorvosi praxisban 
kezdődik, és a magasabb ellátási szinteken végzett ki-
vizsgálás után – az ott kapott javaslatok figyelembe-
vételével – általában ott is folytatódik.

A másodlagos, szervi eredetre visszavezethető hiper-
tóniák kivizsgálása, kezelése, a hipertóniaszűrés szak-
mai irányítása, a szűrésen kiemelt betegek korrekt 
kivizsgálása és terápiás javaslatának elkészítése a hi-
pertóniacentrumok, decentrumok feladata. A szakmai 
ajánlások szerint indokolt lenne, hogy minden olyan 
beteg, akinél hármas gyógyszer-kombinációval a cél-
vérnyomás nem érhető el, hipertonológus konzíliumba 

kerüljön, és a szakember véleménye alapján módosít-
sák a terápiáját.

A hipertóniagondozás lépcsői
Háziorvosi alapellátás

Feladatai: a lakosság hipertóniára történő rendszeres 
szűrése. Az enyhe és középsúlyos hipertónia kivizsgá-
lása, a másodlagos hipertónia gyanújának felvetése. 
Az újonnan felismert hipertóniás betegek gondozásba 
vétele, az alapvető diagnosztikai vizsgálatok elvégzése 
és a nem gyógyszeres/gyógyszeres kezelés megkezdé-
se, valamint a sürgősségi esetek első ellátása.

Hipertónia szakambulancia

A Magyar Hypertonia Társaság által minősített ellátó 
hely.

Feladatai: másodlagos hipertónia gyanújának meg-
erősítése esetén intézeti elhelyezés, kezelési javaslat 
az alapellátásnak, fokozott kockázatú vagy szövőd-
ményes hipertóniás betegek vizsgálata, kezelésük be-
állítása. Az ellátást a hipertónia diagnosztikájában, 
kezelésében és a hipertóniás betegek gondozásában 
jártasságot szerzett belgyógyász szakorvos (lehetőség 
szerint hipertonológus képesítéssel) végzi.

Hipertónia decentrum

A Magyar Hypertonia Társaság által minősített hiper-
tóniaellátó hely, jelenleg 12 decentrum működik az or-
szágban.

Feladatai: a sürgősségi hipertóniás állapotok ellátá-
sa, súlyos társbetegségek vagy szövődmények esetén a 
betegek további kivizsgálása, kezelése, terápiás straté-
gia kialakítása. Az elsődleges és másodlagos hipertónia 
elkülönítése, a kezelés beállítása, javaslat a hipertónia 
szakambulanciának és az alapellátásnak.

A hipertóniaellátás helyzete Magyarországon

Elsődleges vagy esszenciális hipertónia: több 
gén örökletes hibája, és számos környezeti ténye-
ző által is befolyásolt heterogén csoport, amelynek 
oka és kórfolyamatai teljes részletességgel általá-
ban nem tárhatók fel, vagy nem is ismertek. A hi-
pertóniák több mint 90%-a tarozik ide.
Szekunder hipertónia: egy veleszületett vagy 
szerzett morfológiai és funkcionális eltérés követ-
kezménye, amely az alapbetegség sebészi vagy 
gyógyszeres korrekciójával az esetek döntő több-
ségében véglegesen gyógyítható.

Alapellátás

Regionális hipertónia
centrumok

Országos Hipertónia
Koordináló Központ
Országos Hipertónia
Koordináló Központ

Területi belgyógyászati
szakrendelés

Területi belgyógyászati
osztály

Hipertónia
szakambulancia

Hipertónia
decentrumok

Magyar Hypertonia
Társaság Szakmai kollégiumok

Egészségügyi
Minisztérium

Szakmai tudományos
társaságok

MOTESZ

Állami Népegészségügyi
Szolgálat

A magyarországi hipertóniaellátás szervezeti felépítése
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Hipertónia centrum

A Magyar Hypertonia Társaság által minősített hipertó-
niaellátó hely, 15 ilyen centrum található hazánkban.

Feladatai: a magas rizikójú hipertóniás betegek ke-
zelése, ha az a decentrumban nem valósítható meg, 
szekunder hipertóniák kivizsgálása és kezelése, egyéb 
kardiovaszkuláris rizikótényezőjű és/vagy szövődmé-
nyes betegek komplex gyógyszeres kezelésének beállí-
tása, terápiarezisztencia megállapítása.

Ezek mellett fontos feladata a központnak az okta-
tó tevékenység, amely mind az orvosképzés, mind az 
orvos-továbbképzés területére kiterjed, valamint a hi-
pertóniával kapcsolatos kutatómunka, amelyet hazai 
és nemzetközi szaklapokban megjelent közlemények, 
valamint az alkalmazott módszerek és az ott dolgozók 
tudományos minősítése jelez.

A hipertóniaellátás fejlesztése
A hipertóniaellátás fejlesztése fontos része a Népegész-
ségügyi Programnak. Ismert tény, hogy a szívizom-
infarktus és a stroke mortalitása az elmúlt években 
csökkent, a hipertónia és diabetes mortalitása ellen-
kező tendenciát mutat. Ezek a tények, a betegek nagy 
száma egyértelműen indokolja a szervezett, progresz-
szív hipertónia ellátás biztosítását.

A szakmai elvárás szerint minden megyében in-
dokolt lenne hipertónia centrum működtetése – a 
Magyar Hypertonia Társaság egyik célja ennek meg-
valósítása. Célszerű lenne, ha minden kórházban dol-
gozna hipertonológus képesítésű orvos, aki a problé-
más esetekben konzíliumot, szakmai tanácsot adhat. 
A hipertóniaellátás fejlesztése érdeke az ellátandó la-
kosságnak, az egészségügyi ellátásnak és a finanszí-
rozónak is. A szövődmények megelőzése, másodlagos 
hipertóniák esetén az ok tisztázása a betegek gyó-
gyulását jelentheti. A hipertóniás betegek 93–95%-
ában esszenciális hipertóniáról beszélünk, amikor a 
betegség kialakulásában szerepet játszó tényezőket 
ismerjük, de a betegséget véglegesen meggyógyítani 
nem tudjuk. Ezen esetekben a betegséggel együtt kell 
élni, hatékony terápiával a vérnyomás-célértékek el-
érésével a betegek rövid és hosszú távú életkilátásai 
lényegesen javíthatók, de kedvezően alakul a betegek 
életminősége is.

Dr. Szegedi János  A Szabolcs-Szat-
már-Bereg megyei Jósa András Okta-
tókórház Nonprofit Kft. I. Belgyógyá-
szatának osztályvezető főorvosa. 
Belgyógyász-nefrológus szakvizsgával, 
angiológus, hipertonológus, valamint 

európai hipertonológus képesítéssel rendelkezik.

Kaposi Mór Oktatókórház,
Belgyógyászati Osztály

(Mosdósi telephely)

Zala Megyei Kórház

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet

Nagykőrösi Rehabilitációs
Szakkórház és Rendelőintézet

Karolina Kórház, Belgyógyászati Matrix Osztályok Kardiológiai profil

Pándy Kálmán Kórház, I. Belgyógyászat

Kenézy Kórház
Egészségügyi Szolgáltató Kft.,
Belgyógyászati Osztály

Vas Megyei
Markusovszky Kórház

Nonprofit Zrt.

Szegedi Tudományegyetem ÁOK, I. Belgyógyászati Klinika
Szegedi Tudományegyetem ÁOK, Gyermekgyógyászati Klinika

Jósa András Oktatókórház
Nonprofit Kft.,
I. Belgyógyászat

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza,
I. Belgyógyászat-Kardiológia Osztály

Pécsi Tudományegyetem ÁOK, I. Belgyógyászati Klinika
Pécsi Tudományegyetem ÁOK, II. Belgyógyászati Klinika

DEOEC, I. Belgyógyászati Klinika

Állami Egészségügyi Központ, Kardiológiai Osztály
Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházai
Fővárosi Önkormányzat, Szent Imre Kórház
IMS Kft.
Semmelweiss Egyetem ÁOK, I. Belgyógyászati Klinika
Semmelweiss Egyetem ÁOK, II. Belgyógyászati Klinika
Semmelweiss Egyetem ÁOK, I. Gyermekgyógyászati Klinika

Bajcsy-Zsilinszky Kórház, III. Belgyógyászati Osztály
Bajcsy-Zsilinszky Kórház, X. kerületi Szakorvosi Rendelő

Dél-Budai Egészségügyi Szolgáltató Kht., Belgyógyászati szakrendelés
Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, V. Belgyógyászat-Lipidológiai Osztály

Vecsési Egészségügyi Szolgálat, Szakorvosi Rendelő

Hipertónia decentrumok (lila) és hipertónia centrumok (kék) Magyarországon
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Hazánkban korábban számos kitűnő és híres belgyó-
gyász-iskola jött létre, melyek a hipertónia különböző 
részterületein kimagasló eredményeket értek el. Ve-
zetőik között olyan nagyságok szerepeltek, mint dr. 
Jendrassik Ernő, dr. Korányi Sándor, dr. Hetényi Géza, 
dr. Gömöri Pál, dr. Petrányi Gyula, dr. Magyar Imre. 
Ekkor a hipertónia még a kardiológia, illetve a belgyó-
gyászat és a nefrológia területén belül működött.

A 70-80-as években alakította meg dr. Török Eszter 
a Magyar Kardiológus Társaság Hipertónia Munka-
csoportját, illetve dr. Farsang Csaba a Magyar Neph-
rologiai Társaság Hipertónia Szekcióját. A kezdetben 
kis létszámú csoportok már az első években is eredmé-
nyes és látványos munkát végeztek.

Az 1980-as évek végén dr. Illyés Miklós vezetésével 
saját fejlesztésű 24 órás vérnyomás-monitorozó ké-
szülék (ABPM) gyártása indult meg. A hazai gyártású 
Meditech ABPM átütő sikert aratott, széles körű el-
terjedése hozzájárult ahhoz, hogy a hipertónia magyar 
klinikai kutatásainak mindennapi gyakorlata nemzet-
közi szintűvé vált.

Az első Magyar Hipertónia Szimpóziumot 1991 jú-
niusában tartották az Európai Hipertónia Társaság 
Milánóban rendezett kongresszusának szatellita szim-
póziumával egybekötve, ezt követte 1991. december 
7-én az első magyar ABPM szimpózium. Itt mutatták 
be az ABPM-mel kapcsolatos legfontosabb hazai és 
külföldi ismereteket. Ezen a kongresszuson több mint 
400 magyar résztvevő volt, ami jelezte a téma iránti 
nagy hazai érdeklődést. Egy évvel később, 1992-ben, a 
2. ABPM szimpóziumon felvetődött a Magyar Hyper-
tonia Társaság (MHT) létrehozásának igénye.

1993-ban a Magyar Kardiológusok Társasága Hiper-
tónia Munkacsoportjának is és a Magyar Nephrologiai 
Társaság Hipertónia Szekciójának is dr. Farsang Csaba 
volt az elnöke, aki dr. Illyés Miklóssal közösen megszer-
vezte 123 alapító taggal a Magyar Hypertonia Társasá-
got. Az újonnan alakult társaság aktívan hozzálátott a 
hipertonológia mint tudomány fejlesztéséhez.

1993-ban, a harmadik ABPM szimpóziummal szer-
ves egységben rendezték meg a Magyar Hypertonia 
Társaság első kongresszusát Budapesten. A résztve-
vők száma mintegy 350 volt, mely az elmúlt 18 évben 
többszörösére nőtt.

A Magyar Hypertonia Társaság megalakításának 
egyik legfontosabb célja volt a hazai hipertóniakutatás 
felmérése, összefogása, támogatása, az elért eredmé-
nyek alapján a kezelés-gondozás korszerűsítése és a 
nemzetközi tudományos kapcsolatok erősítése. Ennek 
megvalósítására a társaság a kezdetektől – anyagi ere-
jéhez mérten – a lehető legnagyobb támogatást igyek-
szik biztosítani. A támogatások sokrétűek, a kong-
resszusi részvételtől a könyvvásárlásokon keresztül 
kutatási költségek, műszervásárlások fedezéséig.

A Társaság néhány évvel később, a világon elsőként, 
létrehozta a Hipertónia Gondozás Minősített Orvosa 
képesítést, csatlakozott az 1994-ben megalakított eu-
rópai és amerikai hipertóniaspecialista-rendszerekhez 
(Specialist in Clinical Hypertension). A Magyar Neph-
rologiai Társasággal közös tudományos folyóiratot ala-
pított Hypertonia és Nephrológia néven, az újság ma 
már a 14. évfolyamába lépett. Terápiás irányelveket 
fogalmazott meg, melynek 10. felújítása 2009 decem-
berében jelent meg.

A Társaság 1995-ben elnyerte a Világbank támoga-
tását, és megszervezte az „Effective Control of Hyper-
tension (ECHP – A magas vérnyomás hatékony kont-
rollja)” projektet, melynek keretében 50 budapesti 
háziorvosi praxisban regisztrált több mint 70000 em-
ber közül 15000 főt meghaladó hipertóniás beteg ada-
tait dogozta fel. Az MHT kezdeményezésére, illetve 
szakmai felügyeletével további jelentős projekteket is 
sikerült megvalósítani; „Guideline And Practice (GAP 
– Szakmai irányelv és a gyakorlat)”, „Hipertónia 
Időskorban és Diabétesz (HÍD)”, „Tartsa Jó Karban 
(TJK)”, s a jelenleg is futó „Éljen 140/90 alatt”, a „Tu-
datos Törődés”, az „ÉRV” és az „Ér-EPI” elnevezésű 
országos programokat. Ezekhez felbecsülhetetlen se-
gítséget kapott az MHT a különböző gyógyszergyártó 
cégektől is.

A Magyar Hypertonia Társaság az általa felállított 
kritériumrendszer alapján megszervezte a hipertó-
niaellátás regionális centrumait és decentrumait, va-
lamint szakambulanciáit, kidolgozta a hipertonológia 
képzésrendszerét, mely – mint ilyen – első volt a vi-
lágon. A képzésrendszer szerves része a „Hipertónia-
gondozás minősített orvosa” képesítés. Az Amerikai 
Hipertónia Társaság képzési rendszere ehhez képest 
mintegy féléves lemaradásban volt, az Európai Hiper-
tónia Társaságé (ESH) pedig egy év múlva látott nap-
világot. Az ESH hipertonológus minősítését (Specialist 
in Clinical Hypertension) már 44 magyar hipertonoló-
gus megszerezte.

A szakmai-tudományos fejlődés új lépcsőjeként a 
Társaság kialakította a Hipertónia Regisztert, mely-
ben jelenleg már közel 100000 hipertóniás beteg rész-
letes klinikai adatai találhatók meg (természetesen a 
személyazonosító adatok kivételével).

Az internet adta lehetőséget felhasználva a 
www.hypertension.hu weboldalon a társaság tagjai 
naprakész híreket kapnak a társasági életről és a szak-
ma legfontosabb újdonságairól. A társaság web-lapján 
keresztül működik az elektronikus távoktatási és vizs-
garendszer is, mely 2006 szeptemberében indult, s év-
ről évre egyre sikeresebben tölti be feladatát a hiper-
tonológiai képzésben.

Prof. dr. Farsang Csaba
a Magyar Hypertonia Társaság örökös tiszteletbeli elnöke

A Magyar Hypertonia Társaság története
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A magasvérnyomás-betegség – hipertónia – felismerése 
és megfelelő kezelése gyermekkorban súlyos felnőttkori 
szövődményeket előzhet meg, egyben meghatározza a 
betegek életminőségét is, emiatt nagy a népegészség-
ügyi jelentősége.
A gyermekkori hipertónia kapcsán az utóbbi években 
jelentős „mozgás” indult meg. Egyrészt megnőtt a hiper-
tóniával diagnosztizált betegek száma, másrészt – rész-
ben ennek megfelelően – változtak a vizsgálati és terá-
piás irányelvek.

A napjainkra jellemző életmódváltozás és ennek követ-
kezményeként a „kövérség-járvány” térhódítása már 
a gyermekkorú lakosság egyötödét-egyhatodát érinti. 
A kövér gyerekek közt, éppúgy, mint a kövér felnőt-
tek körében, gyakoribb a magas vérnyomás, s emellett 
több a szív- és érrendszeri megbetegedés, emelkedett 
a cukorbetegségben szenvedők száma – ami nagy ve-
szélyt jelent a felnövekvő generáció egészségének és 
életminőségének alakulására. További új jelenség a 
koraszülöttséghez, illetve a kis születési súlyhoz köt-
hető vérnyomás-emelkedés, amit a méhen belüli „éhe-
zés” hormonális hatásával magyarázunk.

A gyermekkori magas 
vérnyomás sajátosságai
A gyermekkori hipertónia vizsgálatakor figyelembe 
kell venni az életkori sajátosságokat. Az egyik ilyen 
sajátosság az, hogy a hipertónia meghatározásához az 
orvos kor-specifikus normálértékeket használ, mert a 
normális vérnyomás a korral, illetve a testsúllyal és a 
testmagassággal változik. A korra vonatkoztatott tá-
jékoztató értékeket táblázatban foglaltuk össze. Eh-
hez kapcsolódó fontos technikai kérdés a mandzsetta 
mérete, szélesebb mandzsettával megtévesztően ala-
csony, keskenyebbel pedig megtévesztően magas érté-
keket mérhetünk. A másik sajátosság, hogy a serdü-
lőkor előtt előforduló 
magas vérnyomás az 
esetek döntő többsé-
gében szervi eredetű, 
míg pubertáskorban 
sokkal gyakoribb az 
esszenciális hipertó-
nia.

A gyermekkori hi-
pertónia vizsgálata 
komoly kihívást jelent 
a kezelőorvosnak. A 
serdülőkor előtt fel-
lépő, súlyos magas-

vérnyomás-betegség hátterében meg kell lelnie a 
vélhetően szervi, legvalószínűbben veseeredetű okot. 
Ennek elmulasztása komoly további, másodlagos 
szervi károsodáshoz (szív-, szem-, veseszövődmények) 
vezet. Ugyanakkor a kövér hipertóniás gyermek vizs-
gálata során meg kell találni az egyensúlyt a vizs-
gálatok tervezésében. Egyaránt hiba megterhelő és 
felesleges műszeres vizsgálatoknak kitenni a „csak” 
kövér, esszenciális hipertóniás gyermeket, és ugyan-
csak hiba elmulasztani az esetlegesen fennálló szer-
vi okok feltárását, hiszen a kövér betegnek is lehet 
szervi, veseeredetű hipertóniája. Éppen ezért a gyer-
mekkori magasvérnyomás-betegség vizsgálata mindig 
erre specializált centrumban kell hogy történjen, ahol 
a megfelelő tapasztalat, a fizikális és műszeres vizsgá-
latok lehetősége megvan.

Gyógyszeres kezelés esetén arra kell törekedni, 
hogy a korszerű, tartós hatású készítmények (bé-
ta-blokkolók, kalciumantagonisták, ACE-gátlók, diu-
retikumok) mind nagyobb teret nyerjenek. Ehhez 
azonban meg kell oldani a gyermekkori dózisok ki-
szerelésének kérdését, valamint szükséges a hosszú 
távú alkalmazás során jelentkező esetleges mellékha-
tások vizsgálata.

Újdonságok a gyermekkori 
hipertóniában
A kövérség-epidémia

A magasvérnyomás-betegség a felnőttkori megbete-
gedések és halálozás meghatározó tényezője. A gyer-
mekkori előfordulásában az utóbbi évtizedben drá-
mai változás következett be. Továbbra is igaz, hogy a 
serdülőkor előtt elsősorban szervi okokra, ezen belül 
vesebetegségekre vezethető vissza a hipertónia kór-
oka, előfordulása pedig viszonylag ritka, nem éri el az 
1 százalékot. Az életmód változása azonban – melyet 

Mi újság a gyermekkori hipertóniában?

A hipertónia korspecifikus határátékei

Korcsoport Hipertónia Súlyos hipertónia

Szisztolés érték 
(Hgmm)

Diasztolés 
érték (Hgmm)

Szisztolés érték 
(Hgmm)

Diasztolés 
érték (Hgmm)

Csecsemő (<2 év) >74

Gyermekek (3–5 év) >116 >76 >124 >84

Gyermekek (6–9 év) >122 >78 >130 >86

Gyermekek (10–12 év) >126 >82 >134 >90

Serdülők (13–18 év) >136 >86 >144 >92
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elsősorban a testmozgás hiánya, a nem megfelelő, túl-
zott kalóriatartalmú étrend jellemez – kedvez a ma-
gasvérnyomás-betegség korai kialakulásának. Míg 20 
évvel ezelőtt a gyermeklakosság mintegy 4%-a volt 
túlsúlyosnak tekinthető, ma ez az arány egyes euró-
pai országokban, illetve az Egyesült Államokban eléri 
a 18–20%-ot. Emellett a kövérség nem csak a magas 
vérnyomással, hanem az inzulinanyagcserével és a 
vérzsírokkal is szorosan összefügg. A magas koleszte-
rinszint, az emelkedett inzulinszint és a magas vér-
nyomás egyaránt növeli a szív-érrendszeri betegségek 
kockázatát, a gyermekkorban járványosan jelentkező 
testsúlytöbblet feltehetően a nem túl távoli jövőben 
jelentősen fokozza majd a felnőttkori szív-érrendszeri 
megbetegedések számát.

A kis születési súly hatása

A kis súlyú újszülöttek és a koraszülöttek egyre si-
keresebb életben tartásának következtében nő az új-
szülöttkori, jelentős vérnyomás-emelkedéssel járó ál-
lapotok száma. Ezek jó része a koraszülött-ellátással 
kapcsolatos, gyakran csak átmeneti hipertónia (az 
intenzív ellátást követő érszövődmények következmé-
nyeként).

Holland kutatók a kis születési súly és a felnőtt-
kori betegségek kapcsolatát vizsgálva megfigyelték, 
hogy az 1930-31-ben, a nagy gazdasági válság idején, 
valamint a II. világháború éveiben születettek között 
50–60 éves korukban gyakrabban fordult elő hipertó-
nia, szívinfarktus és felnőttkori cukorbetegség, mint 
a jobb gazdasági helyzetű években születettek közt (a 
jelenséget első leírója után Barker-hipotézisnek neve-
zik). Később több nagy felmérés is igazolta, hogy a kis 
születési súly szerepet játszhat több krónikus betegség 
– köztük s felnőttkori szív- és érrendszeri megbetege-
dés – évtizedekkel későbbi megjelenésében. Okként a 
méhen belüli „éhezés”-t feltételezzük, ami olyan kór-
élettani folyamatokat indít el a magzat-méhlepény 
egységben, melyek kihatással lesznek a születés utáni 
hormonális szabályozásra és ezzel a vérnyomás, továb-
bá egyéb szív- érrendszeri rizikótényezők alakulására 
is. Emellett úgy tűnik, hogy a méhen belüli események 
hatására a vese fejlődése is zavart szenved, a vese ki-
sebb lesz, ami a maradék veseszövet túlterheléséhez 
és később magas vérnyomáshoz vezethet. A magyaror-
szági születési statisztika ismeretében e betegcsoport 
aránya a jövőben tovább fog nőni. A fentiek ismerete 
azért fontos, hogy a koraszülöttséget sikerrel „túlélő” 
gyermekek családjának meg tudjuk adni azt a segítsé-
get (életmódbeli tanácsok, egészséges életmódra neve-
lés, sport, táplálkozás), mellyel megelőzhetik a magas 
vérnyomás mint szövődmény kialakulását.

A gyermekkori magas vérnyomás kezelése

A terápia elsődlegesen a hipertóniát kiváltó kóroktól 
függ. Súlyos, szervi eredetű magasvérnyomás-beteg-

ségben az ok feltárása és kezelése mellett az erélyes 
vérnyomás-csökkentő kezelés elengedhetetlen. Kö-
vér gyermekek hipertóniája ezzel szemben elsősorban 
életmód-változtatást igényel.

A gyógyszeres kezelés elvei az utóbbi évtizedben 
lényegesen módosultak. Felismerték, hogy egyes rizi-
kócsoportokban (cukorbetegség, fehérjevizeléssel járó 
állapotok) az eddigieknél sokkal erélyesebb vérnyo-
máscsökkentés szükséges. Új gyógyszercsoportok je-
lentek meg, illetve terjedtek el széles körben – itt első-
sorban a tartós hatású készítményeket kell említeni, 
melyeket naponta csak egy, legfeljebb két alkalommal 
kell adagolni. Ezek előnye a beteg jobb együttműködé-
se mellett az, hogy a gyógyszer bevételével kapcsolatos 
vérnyomás-ingadozások megszűnnek, illetve hogy a 
szer bevételének esetleges eltolódása, elmaradása sem 
okoz hirtelen vérnyomáskiugrást. Mindezek az elvek a 
gyermekkori hipertónia kezelésére is kihatással van-
nak. Sajnos azonban a korszerű készítmények több-
ségének alkalmazási leírásában gyermekadagok nem 
szerepelnek. Nincs megfelelő gyermekgyógyászati ki-
szerelés (pl. szirup), a felnőtteknek gyártott tablettát 
vagy a szülő osztja, aprítja, vagy a gyógyszerésszel ké-
szíttetjük el. Arra azonban végképp nincs adat, hogy a 
gyakran ételben, italban „becsempészett”, porrá tört 
gyógyszerek felszívódása, hogyan alakul.

Felnőtteken számos vizsgálatot végeznek, a terápia 
hosszú távú, a szív- és érrendszeri megbetegedések 
alakulására és a halálozásra kifejtett hatását is elem-
zik, ilyen típusú vizsgálatok gyermekkorban hiányza-
nak. A rendelkezésre álló adatok az egyes gyógyszerek 
hatásosságára és (rövid távú) biztonságos alkalmaz-
hatóságára korlátozódnak. Ezen a helyzeten a jövő-
ben igyekszik javítani az Egyesült Államok, illetve az 
Európai Unió új egészségügyi törvénykezése, mely az 
újonnan bevezetett, illetve bevezetendő gyógyszercso-
portok gyermekkori alkalmazhatóságának megfelelő, 
ellenőrzött körülmények közötti vizsgálatát szorgal-
mazza.

A vérnyomást a kezelés során a kornak, nemnek 
és testmagasságnak megfelelő normálérték felső ha-
tára alá törekszünk csökkenteni. Társuló betegség, 
pl. cukorbetegség, fehérjevizeléssel járó krónikus ve-
sebetegség különös odafigyelést igényel. Ilyen eset-
ben a célvérnyomásra nincs kidolgozott gyermekkori 
ajánlás, valószínűleg célszerű a kornak/testméretnek 
megfelelő felső határérték alatt, inkább az átlagos 
vérnyomástartományban tartani a vérnyomást. A 
mai gyakorlat az, hogy a dózisok meghatározása álta-
lában empirikus, az egyes gyermekhipertónia-centru-
moknak kialakultak a saját gyógyszer-preferenciáik, 
melyek használatával gyakorlatot szereztek. Ennek 
megfelelően kezelés beállítására a gyermekbetegeket 
a gyermekkori hipertónia kezelésében járatos köz-
pontba kell irányítani.

Prof. dr. Reusz György
Semmelweis Egyetem

I. Gyermekgyógyászati Klinika
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Olvasom az újságokat, benne sok-sok hirdetéssel. Né-
zem a televíziót, benne sok reklámmal. Böngészem az 
internetet, találok rengeteg információt, cikket, tájé-
koztatót.

Azt hallom minduntalan, hogy egészségesebben kel-
lene élnem, ezért próbálok tájékozódni, találni olyan 
lehetőségeket, amelyek elérhetők, könnyen alkalmaz-
hatók, biztonságosak.

De honnan tudom, hogy most egészséges vagyok-e. 
El kellene mennem az orvosomhoz egy állapotfelmé-
résre. De orvoshoz akkor mennek az emberek, amikor 
betegek, hogy néz az ki, hogy én csak úgy bejelentke-
zem egészségesen egy ilyen vizsgálatra. Az interneten 
találok számtalan helyet és módszert, amivel felmérik 
az állapotomat. Felhívok egyet, azt mondják, hogy egy 
kis készülék húsz perc alatt megmondja, hogyan va-
gyok, mi hiányzik a szervezetemből. Ez remek, még 
vért sem kell hozzá venni! – lelkendezem. A lelet, amit 
másnap kézhez kapok, lehangol. Sok bajom van, közli 
a vizsgálatot végző. Rögtön ajánl is háromféle szert, 
ami rendezni fogja állapotomat. A pilulák méregdrá-
gák, de megveszem. Lehet, hogy nem csak az áruk 
„méreg”, de ők maguk is? – jegyzi meg a konyhában 
feleségem, miután elmesélem, hol jártam. Óvatosabb-
nak kellene lenned, nem szabadna hinned mindenféle 
hírverésnek. Miért nem fordulsz kezelőorvosodhoz, 
aki ismeri minden bajodat, eddigi betegségeidet. Mert 
nem akartam zaklatni egy egyszerű állapotfelméréssel 
– válaszolom. Pedig hitelesebb információt adna, mint 
ez az ismeretlen valaki – győzködött nejem. A pilulá-
kat pedig végképp ne szedjed be az orvosod megkérde-
zése nélkül. Honnan tudod, hogy ki gyártotta, az van-e 
benne egyáltalán, mint amit ráírtak.

Hatott a rábeszélés, másnap bejelentkezem a csa-
ládorvosomhoz. Viszem az előző „vizsgálat” eredmé-
nyét. Orvosom nézi, forgatja, böngészi a sok, számára 
megfejthetetlen adatot. Azután belekezd egy tízperces 
magyarázatba. Elmondja, hogy miért ne higgyek az ef-
féle vizsgálatnak. Hogy a tudományosság komoly bizo-
nyítékokon alapul. Sok-sok vizsgálat összegzése után 
mondják a tudósok, hogy ez vagy az mérhető, komoly 
módszer. Nézzek utána olyan internetes oldalakon, 
ahol szakemberek publikálnak. De ha nem tudok ilyen 
helyeken utánanézni, akkor informálódjak nála vagy 
kollégáinál. Nagyon veszélyes bedőlni mindenféle bi-
zonytalan leletnek, hiszen megijeszthet, rossz órákat, 
napokat, álmatlan éjszakákat okozhat. Ennél sokkal 
veszélyesebb úgy szedni gyógyszereket, hogy nem tud-
juk, honnan származnak, mi az összetételük. Az iga-
zi gyógyszereket komoly klinikai vizsgálatoknak vetik 
alá, sok évig sok ezer emberen tesztelik, mielőtt for-
galomba hoznák. Ezalatt pontosan mérik a hatását, 

mellékhatásait, sajátosságait. Ezeket az orvosokkal 
közlik, amikor a gyógyszer a patikákba kerül. Amikor 
felírják betegeiknek, mindezzel pontosan tisztában 
vannak. Ellentétben az innen-onnan beszerzett sze-
rekkel, amelyekről semmi sem tudható. Fontos tudni, 
hogy az adott szert kik gyártják, hiteles helyen-e, és 
áll-e mögötte olyan vizsgálat, ami garantálja tulajdon-
ságait. NE higgyünk az interneten keringő pletykák-
nak, szomszéd asszonyok ajánlotta gyógymódoknak, 
de higgyünk orvosunknak. Ő olyan tudás birtokában 
van, amit sok évig tanult és gyakorolt. Bízzunk ajánla-
tában, bízzunk a tudományosság erejében, és bízzunk 
abban, hogy orvosunk jobban megtalálja számunkra a 
legmegfelelőbb vizsgálatot és betegségünkre a legmeg-
felelőbb gyógyszert. A gyógyítás olyan komoly tudo-
mányos alapokon álló szakterület, amely éveken-év-
tizedeken át megszerzett felkészültségen alapul. Nem 
szabad bíznunk abban, ami semmiféle konkrét ered-
ményt nem tud felmutatni.

Ez a beszélgetés meggyőzött, hogy ezentúl legyek 
körültekintőbb, orvoshoz forduljak olyankor is, amikor 
csak egészségi állapotomra vagyok kíváncsi. Betegség 
esetén kezelőorvosom tanácsát fogadjam el, hiszen a 
legideálisabb gyógymódot Ő tudja nekem választani. 
Ezt ajánlom Önöknek is!

Dr. Ádám Ágnes  Belgyógyász, házi-
orvos, Zuglóban dolgozik 1977 óta. Tu-
dományos munkatársként tanít a bu-
dapesti Orvosegyetem Családorvosi 
Tanszékén. Megrögzött egészségne-
velő, hiszi és vallja: az emberek meg-

tanítása saját testük felépítésének és működésének is-
meretére megkönnyíti a betegségek megértését, 
feldolgozását.

Az orvostudomány bizonyítékokon alapuló, komoly tudomány
Kinek higgyünk?

VÉRNYOMÁSMÉRŐ-SZERVIZ
Minden típusú vérnyomásmérő készülék javítása, 

pontosságának ellenőrzése.
Új készülékek árusítása. Orvosi műszerek, gyógyászati és 

egészségőrző készülékek javítása, értékesítése.
Vásárlóinkat orvosi műszerész kollégák segítik 

szaktanácsadással a megfelelő készülék kiválasztásában.
Ha ezt a hirdetést felmutatja 10% kedvezményt kap!

6 Mikron Medical Elektromos Orvosi Szerviz 
és Kereskedés 
Cím: Budapest, IX. Ferenc krt. 7. 
Telefon: (1) 217-7557, (1) 217-1765 
Web: www.6mikron.hu 
E-mail: info6mikron@t-online.hu
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Magyarország időjárására mérsékelt 
égövi fekvése miatt jellemző a válto-
zékonyság, amit a globális felmele-
gedés tovább erősít – gyakoriak az 
igen heves viharok, a hőmérséklet 
pár nap alatt akár 15 fokot is eshet 
vagy emelkedhet, nem is beszélve 
a légnyomás változásáról. Szerveze-
tünk pedig mint egy barométer rea-
gál ezekre a változásokra, jön a fej-
fájás, szédülés, szívdobogás, azon is 
felbosszantjuk magunkat, amit „nor-
mális” esetben észre sem vennénk. 
Az orvosmeteorológiai előrejelzés, 
amely a médiában manapság min-
dennapossá vált, segít bennünket 
felkészülni, megérteni gyakran „ért-
hetetlen” reakcióinkat.
Az orvosi meteorológia hatalmas 
terület, átfogó ismertetésre nincs lehetőségünk, a két-
részes cikksorozatban igyekszünk néhány olyan adatot, 
ismeretet közzétenni, melyek érdeklődésre tarthatnak 
igényt, részletesebben foglalkozva a szív- és érrendszeri 
hatásokkal.

Fronthatások
Hidegfront

A hidegfrontot kísérő páratartalom-csökkenés és lég-
nyomás-növekedés hatására a paraszimpatikus ideg-
rendszer izgalma fokozódik. Ilyenkor erősödnek a 
reumás és migrén jellegű fájdalmak, a reflexidő meg-
hosszabbodik, az alvás mélyebb, csökken a vércukor-
érték, emiatt a betegek álmosságra panaszkodnak. 
Mindezek mellett fokozódik a görcskészség, a trombó-
ziskészség, halmozódnak az asztmás rohamok. A ref-
lexidő hosszabbodása miatt növekszik a baleseti koc-
kázat.

Melegfront

A melegfrontot kísérő páratartalom- emelkedés és lég-
nyomás-csökkenés hatására a szimpatikus idegrend-
szer kerül irritált állapotba. Fokozódik az anyagcsere, 
szaporább a szívműködés, emelkedik a vércukorszint, 
halmozódnak a vérzéses kórformák. A betegek álmat-
lanságról, nyugtalanságról, ingerlékenységről panasz-
kodnak, és a depressziós tünetek megjelenése gyako-
ribb. A vérben emelkedik a fehérvérsejtek száma, a 
kalciumszint, a káliumtartalom csökken, ami izom-
gyengeséghez, légszomjhoz, szívelégtelenséghez vezet-
het.

Szélsőséges hőmérséklet
A komfortzóna hőmérsékleti határain túl a hirtelen 
halál gyakrabban fordul elő hideg időben, különösen a 
téli időszakban, azonban a váratlanul bekövetkező ha-
lál a nyári forróság idején szintén magasabb értékeket 
mutathat, különösen a krónikus szív- és érrendszeri 
betegek esetében. A globális felmelegedés következ-
ményeképpen a nyári évszakban a hőmérséklet igen 
magas lehet. A szélsőségesen magas hőmérséklettel 
kapcsolatos epidemiológiai felmérések többsége Eu-
rópában és Észak-Amerikában készült, és a vizsgálati 
eredmények azt mutatják, hogy az idősebb korcsopor-
tokban (akiknek csökkent a fiziológiás termoregulációs 
[hőszabályzó] kapacitásuk) összefüggés van a halálo-
zási arány és a forróság mértéke, időtartama között.

A külső hőmérséklet csökkenése először a bőrt éri, 
az erekben azonnali érösszehúzódás jön létre a hővesz-
teség csökkentése érdekében, majd a szervezet fokoz-
za a hőtermelést. Ha a szervezet hőszabályozása nem 
képes kompenzálni a hosszú ideig tartó hideghatást, a 
szervezet lehűl, lassul a szöveti anyagcsere, az oxigén-
hiány következtében a bőr szederjessé válik, szövet-
károsodás, a kiserekben trombózis alakul ki. A külső 
környezeti hidegártalmakkal összefüggésben létrejövő 
haláleset baleseti halálnak tekinthető fagyás és kihű-
lés esetében is.

Japán szerzők 20–20, a mérsékelt égöv alatt és a 
szubtropikus területen élő fiatal férfi hőtoleranciáját, 
illetve verejtéktermelődését hasonlították össze. Mind 
a hővesztés, mind az erőteljesebb verejtékezés hatá-
sosabban hűtötte a szubtrópuson élőket. Ez a két té-
nyező arra utal, hogy a szubtrópusi lakosság sokkal 
inkább akklimatizálódik (alkalmazkodik) a hőséghez.

Az orvosmeteorológia aktuális kérdései
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Érdekes kísérletes megfigyelést közöltek egészsé-
ges fiatal katonákról (n=15), akik 21 napon át napi 
négy órán keresztül, rövid nadrágban hideg kamrában 
(10 °C) tartózkodtak. Az 1., 6., 11. és 21. napon meg-
mérték szívfrekvenciájukat, vérnyomásukat, oxigénfo-
gyasztásukat, száj-, bőr- és testhőmérsékletüket, vala-
mint didergési aktivitásukat, a vizsgálat elején és végén 
pedig meghatározták a hideg által kiváltott értágulást. 
Az eredmények azt mutatták, hogy a hideghatás életta-
ni jellemzői (emelkedő nyugalmi metabolizmus, testhő-
mérséklet-csökkenés, didergés, értágulás, vérnyomás- és 
szívfrekvencia-emelkedés) a megfigyelés során mérsék-
lődtek, a termoreguláció pedig fokozatosan javult. Ezek 
az adatok azt sugallják, hogy közepes fokú hideghatás a 
hideghez való alkalmazkodóképességet javítja.

Figyelemre méltó, hogy több hónapos jóga-gyakor-
latozással a hidegtűrés javítható. Ugyancsak a fenti 
módszerekkel vizsgálva időskorban a hőszabályozás 
hatásfokának romlását bizonyították: a 40. életév fö-
lött fokozatos, majd 60 éves kor fölött jelentős csökke-
nést találtak.

Hőmérséklet, páratartalom, 
légszennyezettség
Fizikai terhelés, valamint az időjárási tényezők közül a 
hőmérséklet, a páratartalom és a légszennyeződés kom-
binált hatását kerékpár-terheléses módszerrel vizsgál-
ták. Intenzív terhelés során 21 °C fölött minden egyes 
0,5 °C percenként eggyel növelte a szívfrekvenciát. En-
nek megfelelően a sportolás intenzitását ajánlatos ma-
gas hőmérsékleten csökkenteni. Hasonlóképp, a magas 
páratartalom terhelés közben percenként tízzel szapo-
rább szívműködéshez vezet 90%-os relatív páratartalom 
mellett, összehasonlítva ugyanazzal a fizikai igénybevé-
tellel 50%-os páratartalmú környezetben. Német szer-
zők a keringési betegség, valamint a légszennyeződés 
kapcsolatát vizsgálták. 56 koszorúérbeteg férfi órán-
ként készült EKG-ját vetették egybe az egyidejűleg le-
kért légszennyeződési (részecske- és gázszennyeződési) 
adatokkal. A vizsgálat meggyőzően bizonyította, hogy 
a légszennyeződés hatással van az EKG-nak azokra a 
jellemzőire, amelyek meghatározzák a szív sebezhető-
ségét, a hirtelen szívhalál kockázatát.

Az egészségre, illetve betegségre legfőképp a hőmér-
séklet alakulása és változásai, különösen a hirtelen 
változások, az időjárási frontok hatnak. A hőcserevi-
szonyok és így az „érzékelt hőmérséklet” alakulásában 
lényeges szerepe van a páratartalomnak. Hangsúlyoz-
zuk, hogy a gyors változások megterhelik a szerveze-
tet, különösen idősek és betegek esetében.

Japán szerzők vizsgálata szerint a légúti betegségek 
miatti sürgősségi kórházi felvételek száma Tokióban 
nem mutatott összefüggést a hőmérsékleti körülmé-
nyekkel, viszont a légkör nitrogén-oxid- és részecske-
szennyeződésének növekedésével gyakoribbá váltak a 

sürgősségi felvételek angina, infarktus, asztma, akut 
és krónikus hörghurut, illetve tüdőgyulladás miatt. 
Angina és akut hörghurut tekintetében a két nem kö-
zött nem volt különbség, a többi betegség esetén vi-
szont több volt a kórházba felvettek közt a férfi.

Az Egyesült Államok 14 nagyvárosában végzett 
vizsgálat során tanulmányozták a részecske-szennye-
ződés hatását úgy, hogy a többi összetevő (kén-dioxid, 
nitrogén-dioxid, ózon, szén-monoxid) koncentrációját 
statisztikai módszerrel kiiktatták a változók közül. A 
részecske-szennyeződés foka önmagában előrejelzőnek 
bizonyult. A keringési betegség okozta kórházi felvéte-
lek száma a 10 mikronnál kisebb részecskék számával 
és a szén-monoxid levegőkoncentrációjával szorosan 
összefüggött. Fontos megfigyelés, hogy a meleg évsza-
kokban az összes légszennyeződési összetevőnek eré-
lyesebb volt a negatív hatása.

A légszennyeződés specifikusabb hatásai közül a sú-
lyos kamrai ritmuszavarok gyakoriságát vizsgálták 
Bostonban hároméves átlagos megfigyelési időszak 
alatt. Az előfordulások száma a légszennyeződés meg-
emelkedését követő három nap során magasabb volt, 
és a statisztikai elemzés a légszennyeződési összetevők 
közül a 2,5 mikronnál kisebb átmérőjű részecskék, a 
BC („black carbon” = szénpor), a nitrogén-dioxid, a 
szén-monoxid és a kén-dioxid hatását bizonyította.

Hogy mégsem olyan egyértelmű az összefüggés, jól 
mutatja, hogy három európai városban (Helsinki, Er-
furt, Amsterdam) 131 szívbeteg megfigyelése során 
a légszennyeződésnek (részecskék) nem találták vér-
nyomásemelő hatását, sőt a várakozással ellentétben 
a szisztolés és a diasztolés nyomás csekély csökkené-
sét észlelték. A szívfrekvencia szintén csökkent, bár ez 
sem jelentős mértékben.

Nagy-Britanniában a 2071, tüdőszcintigráfiával iga-
zolt tüdőembólia esetében vizsgálták az egyidejű kli-
matológiai körülmények egybeesését, és az esőzéssel 
és a légszennyeződés fokával jelentős, pozitív össze-
függést találtak. Nem volt azonban összefüggés a tü-
dőembolizáció gyakorisága és a légnyomás, valamint a 
hőmérséklet között.

Hőmérséklet-ingadozás
Az infarktus, stroke, illetve tüdőgyulladás okozta halálo-
zás részletesebb elemzése azt mutatja, hogy mindhárom 
betegségben a haláleset és a hőmérséklet változása kö-
zött egy bizonyos időintervallum figyelhető meg, amely 
a szívizom-infarktusok esetében a legrövidebb (1–2 
nap), a stroke-halálesetek előtt valamennyivel hosszabb 
(3–4 nap), és tüdőgyulladás okozta halálozások esetében 
a leghosszabb (1 hét). A hőmérsékleti hatás oki szerepét 
feltételezzük sok egyéb betegség esetében is, legvalószí-
nűbben a testhőmérséklet vegetatív kontrolljának gyen-
gülése következtében, főként idősekben.

Kanadában egy egyéves megfigyelés és a statisztikai 
adatok összevetése alapján az infarktus okozta halá-
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lozás jelentős szezonális ingadozását figyelték meg. A 
téli hónapokban emelkedett a halálozások száma, át-
lagosan 30%-kal. Az is kiderült, hogy a 75 évesnél idő-
sebbek körében lényegesen nagyobb volt az emelkedés 
(44%), mint a 75 évesnél fiatalabb népességben (22%). 
Ezek az adatok nagyjából megegyeztek mind az Egye-
sült Államokban, mind Európában végzett statisztikai 
megfigyelések eredményével.

Az Egyesült Államok 12 városában azt elemezték, 
hogy a napi hőmérséklet kilengése után mennyi ideig 
tart a szív- és érrendszeri események miatti kórházi 
felvételek számának megugrása. Azt találták hogy sem 
a hideg, sem a meleg időjárás időbeli hatása nem tart 
tovább 10 napnál, és általában néhány napon belül le-
zajlik. Az igen magas hőmérséklet után néhány nap-
pal a kórházi felvételek száma átmenetileg lecsökkent, 
az alacsonyabb hőmérséklet védő hatása azonban nem 
járt ilyen jelenséggel. A páratartalom alakulása nem 
befolyásolta a kórházi felvételek gyakoriságát.

Több vizsgálat bizonyította a pitvarfibrilláció (pit-
varremegésnek is nevezett ritmuszavar) miatti sür-
gősségi felvételek jelentős szezonális ingadozását: a 
csúcsok a téli hónapokra estek.

A halálozás téli emelkedésének hátterében számos 
mechanizmus feltételezhető: egyrészt a vérnyomás hi-
deghatásra való emelkedése növelheti a szív koszorú-
ereivel összefüggő megbetegedések számát, másrészt a 
hidegben fellépő perifériás érszűkülés az érfalak elvál-

tozásához vezet, következményes érfal-sérülésekkel 
a periférián, a koszorúerek és a nagyerek területén. 
Ezek a tényezők magyarázzák a stroke-ok, valamint a 
koszorúereket érintő és perifériás éresemények meg-
ugrását hideg hatásra.

Tanácsok
A fentiek alapján a következőket tanácsolhatjuk:

Időjárási frontok megjelenése, hirtelen felmele-• 
gedés vagy lehűlés esetén a nem egészségesek le-
gyenek óvatosak, ne tegyék ki magukat szokatlan 
megterhelésnek.
Öltözködésük, illetve lakásuk fűtése legyen az • 
időjárási viszonyoknak megfelelő.
A közlekedésben ilyenkor fokozott óvatossággal • 
vegyenek részt.
Az ésszerű mozgás, torna, séta elhagyására nem • 
indok a téli hideg!
A közösségi vészjelzéseket (hőségriadó, extrém • 
hideg, szmogriadó) nagyon komolyan kell venni 
mind a betegeknek, mind a potenciálisan veszé-
lyeztetetteknek, és az egészségügyi szervezőknek 
is.

Dr. Váradi András
Semmelweis Egyetem 

I. Belgyógyászati Klinika

Együtt erősebbek vagyunk 2010–2011
Páciensoktatási program felnőtt cukorbetegeknek

Hiteles információk: rövid, szerkesztett előadások
Játékos tudás: tesztek, nyeremények

www.diabetes.hu/oktatas
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Az érelmeszesedés valójában a verőerek speciális el-
változása, melynek eredményeképpen a normális kö-
rülmények között rugalmas és belül sima felszínű érfal 
átalakul, merevebbé válik. A verőerek (artériák) olyan 
vérerek, melyek oxigénben gazdag vért szállítanak szer-
vezetünk sejtjeihez, szöveteihez, illetve a szervekhez. Az 
érfal károsodása a kor előrehaladásával fokozatosan 
egyre kifejezettebbé válik. Különböző okok miatt azon-
ban gyorsabban és fiatalabb korban is jelentős mértékű 
érelmeszesedés jöhet létre. Ilyenkor nem áll a szervek 
rendelkezésére elegendő oxigéndús vér, így oxigénhi-
ány (hipoxia), vérellátási romlás (isémia) alakul ki, ami 
rontja az érintett szervek (szív, agy, vese stb.) funkcióját.

Mi történik valójában 
az erekben?
Az érfalban zsírok, koleszterinkristályok rakódnak le, 
melyek torzítják az érfalat és elkezdik az ér lumenét 
szűkíteni. A zsírdepozitumokban kalcium rakódik le, 
és máris megjelenik a meszes csomó (plakk), mely ha 
az érfalon át a lumenbe bedomborodik, akkor teljesen 
egyenetlenné teszi az érfal belső sima felszínét. Ez 
azért nagyon káros, mert az érfal belső felszíne (endo-
télium) egy sajátos szerv, mely szervezetünk számára 
fontos anyagokat, enzimeket, hormonokat termel, így 
károsodás esetében a szervezetünk szabályozó funk-

ciója is károsodik. A funkciózavar (endotélium-disz-
funkció) korán jelzi az érelmeszesedés előrehaladását.

Az érelmeszesedéssel 
összefüggő betegségek
Koszorúérbetegség

A szív vérellátását biztosító erekben, a koszorúerek-
ben az érelmeszesedés következtében súlyos szűküle-
tek alakulhatnak ki, a meszes plakkok bedomborod-
nak az érfalba, sérülékennyé válnak, megrepedhetnek. 
Ezeket hívjuk instabil plakkoknak.

Ha az instabil plakk megreped, bevérzés jön létre, 
a vérlemezkék összecsapodása koszorúér-elzáródást 
okoz, ami a szívnek az ér által ellátott részében sú-
lyos vérellátási zavart, szívizomzatban-elhalást (szív-
izom-infarktust) okozhat.

Agyérbetegség

Az egyik forma, amikor az agyi vérellátást biztosító 
verőerek egyikében az érelmeszesedéses plakk elzárja 
az eret, s az ellátott területen lokális agyi isémia ala-
kul ki súlyos tüneteket okozva – beszédzavar, fél olda-
li bénulás, zavartság stb. Szerencsére ritkább a másik 
forma, amikor az ér megreped, és vér ömlik az agy-

Az érelmeszesedés kórfolyamata és kezelésének 
lehetőségei

Egészséges artéria

Lerakódott zsír

Fibrózus sapka

Habos sejtek

Koleszterin és más zsírok

Vérrög

Zsírlerakódás

Érett plakk

Megrepedt plakk
vérrögképződéssel
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szövetbe. Ez az agyvérzés, mely igen súlyos állapot. 
Előfordul, hogy a szervezetben valahol trombus van 
az erekben, ha ez elszabadul és eljut az agyi erekhez, 
agyemboliát (agyérelzáródást) okoz.

Érszűkület az alsó végtag és a nyaki tájék 
verőereiben

A nyaki erekben kialakuló szűkületek ugyanolyan vér-
ellátási zavart okoznak, mintha az agy belső ereiben 
alakulnának ki. Az alsó végtag verőereinek szűkülete 
járási nehézséget, súlyos esetben – beavatkozás hiá-
nyában – a lábujjak elhalását is okozhatja.

Az érelmeszesedés 
kialakulásában szerepet 
játszó tényezők

Rossz vérzsír (lipid)-profil: Ezen azt értjük, hogy • 
az egyik lipoprotein, az LDL szintje magas, a védő 
hatású HDL-koleszterin szintje alacsony.
Magas vérnyomás: Általában a 140/ 90 Hgmm fe-• 
letti vérnyomásértékeket tekintjük kórosnak.
Dohányzás: Nem csökkent Magyarországon a do-• 
hányzók száma, különösen aggasztó a dohányzó 
nők és fiatalok számának emelkedése.
Cukorbetegség: A szervezetben vagy nincs inzu-• 
lin, vagy az inzulin felhasználása nem megfelelő. 
Ide soroljuk az ún. metabolikus szindrómát is, 
mely jellegzetes civilizációs betegség. Összetevői: 
az emelkedett vércukorszint mellett a kóros li-
pidprofil, abnormális elhízás (hasi típusú), magas 
vérnyomás. Mindkét betegség igen nagy fokban 
társul érszövődményekkel, az ereken belüli érel-
meszesedés kialakulásával.
A hasi típusú elhízás, melyet a haskörfogat méré-• 
sével tudunk leleplezni: A hasi, zsigeri zsírsejtek 
számos, az anyagcserét mélyen befolyásoló anya-
gokat, enzimeket termelnek.
Kóros húgysavszint: Elősegíti a sejteket pusztító • 
anyagok előállítását, jelzi a sejtpusztulást.

Életkor: Férfiaknál már 45 év után, nőknél jóval • 
később indul meg az erekben az érelmeszesedés 
folyamata.
A fizikai aktivitás alacsony szintje a mindennapi • 
életben.

Az érelmeszesedésben főszerepet játszó vérzsírok 
(lipidek) hatása az érrendszerre

A vérben a zsírok nem oldódnak. Ezért szállításuk-
hoz olyan fehérjemolekulákra (apolipoproteinek) 
van szükség, melyek egyik vége vízoldékony, a má-
sik pedig zsíroldékony. A zsíroldékony molekulavé-
gek burokba zárják a zsírokat, a vízoldékony végek 
a szállítógömb (lipoprotein komplex) felszínén he-
lyezkednek el, így tartják vizes oldatban a zsírokat. 
A lipoproteingömbök a bélből felszívódó koleszterin-
észteren és trigliceriden kívül más anyagokat, főként 
antioxidánsokat (A-, C-, E-vitamin, szelén, glutation, 
glutation-reduktáz és lipoportein-lipáz enzimek stb.) 
is szállítanak.

A lipoproteineken belül fizikokémiai tulajdonságaik 
alapján elkülönítünk nagyon kis sűrűségű (VLDL: 
very low density lipoprotein), kis sűrűségű (LDL: low 
density lipoprotein) és nagy sűrűségű (HDL: high den-
sity lipoprotein) zsír-fehérje komplexeket.

A HDL-t a máj termeli. Feladata, hogy a vérben sza-
badon keringő zsírokat megkösse és a májba szállítsa. 
A HDL-koleszterin magas szintje védő hatású az érel-
meszesedéssel szemben.

A VLDL zsírjaiból egy enzim, a lipoprotein-lipáz 
zsírsavakat hasít le, amelyek a vérbe jutnak, majd az 
anyagcserében energiává hasznosulnak.

Az LDL-koleszterin a májsejtek LDL-receptorain 
keresztül a májsejtekbe jut, ahol részben újra haszno-
sul, részben kiválasztódik az epével.

Az érelmeszesedés folyamatának alapja, hogy az 
LDL-koleszterin nem tud hasznosulni a májban. Az 
örökletes formájában a hiba szülőről gyermekre 50%-
os valószínűséggel adódik át, a beteg férfiak 85%-a, a 
beteg nők 65%-a negyvenéves kora előtt szív- és ér-
rendszeri betegségekben hal meg. Jóval gyakoribb 
azonban, hogy az LDL-koleszterin szerkezete meg-
változik: cukorbetegségben cukor kötődik hozzá, vagy 
ún. sejt-mérgek, oxigén szabad gyökök hatására ká-
rosul. Az így módosult kóros LDL-koleszterint a máj 
LDL-receptorai nem képesek felismerni. A károsodott 
LDL-t tartalmazó lipoprotein-molekulákat az érfal-
ban lévő nagy kóros sejtek felfalják. Az így keletkezett 
„habos sejtek” plazmája tele van zsírbuborékokkal, 
koleszterinkristályokkal.

A habos sejtek az érbelhártya kitüremkedését, 
„kásás növedéket” (ateróma) hoznak létre. Az ateró-
ma mechanikai hatásokra, például hirtelen vérnyo-
más-emelkedésre megrepedhet, és a törmelékes anyag 
a kiserekbe juthat. A sérült ateróma helyén vérlemez-
kék csapódnak ki, vérrög keletkezik, amely elzárhatja 
az eret.

makrofágok

LDL molekula

HDL-gátlás

HABSEJT

Oxi LDLENDOTÉLIUM
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Egészséges egyénnél az összkoleszterin átlagos 
szintje 5 mmol/l, az LDL normális felső határa 3 
mmol/l. Újabban tisztázódott, hogy az emberi szerve-
zetben 2 mmol/l körüli értékek tarthatók normálisnak, 
és 2 mmol/l felett biztosan megindul az ateroszkleró-
zis folyamata. A szabad vérzsír (triglicerid) esetében 
a normális érték 1,7 mmol/l alatt van. A védő hatású 
HDL-koleszterin férfiaknál 1,1 mmol/l felett, nőknél 
1,3 mmol/l felett normális.

Hogyan tudjuk az 
érelmeszesedést befolyásolni?
Az érelmeszesedés befolyásolásában a döntő a folya-
mat lassítása, a szövődmények megelőzése. Újabban 
már lehetőség van a meszes érfolyamatok erőteljes be-
folyásolására, sőt visszafejlesztésére is.

A megelőzés eszközei

1.  A táplálkozásunk megreformálása. Ebben az ún. 
mediterrán étkezési szokások átvétele látszik leg-
helyesebbnek. Ennek alapelemei: növényi erede-
tű ételek: gyümölcs, zöldség, kenyér, egyéb gabo-
nafélék, burgonya, bab, csonthéjasok, magvak. 
Minimálisan feldolgozott szezonális friss ételek. 
Desszert: elsősorban gyümölcs, cukrot vagy mé-
zet tartalmazó édesség hetente 2-3 alkalommal. 
A zsír fő forrása az olívaolaj legyen. Tejtermékek 
napi fogyasztása kis mennyiségben (elsősorban 
sajt és joghurt), hal és baromfi kis, mérsékelt 
mennyiségben, tojás fogyasztása hetente 0–4 al-
kalommal ajánlott. Vörös húsokból szintén csak 
keveset fogyasszunk. Mérsékelt mennyiségű bor 
alkalmanként megengedett, étkezéshez.

2.  Ellenőrizze testsúlyát a haskörfogat mérésével. A 
normális haskörfogat felső határértékei: 102 cm 
(férfi), 88 cm (nő).

3.  Fizikai aktivitás fenntartása kor, egészségi álla-
pot függvényében.

4.  Dohányzás és drog tilalma.
5.  A vérnyomás gondozása.
6.  Az érelmeszesedésre hajlamosító alapbetegségek 

(cukorbetegség) gondozása.
7.  A koleszterinszint ellenőrzése, szükség esetén 

gyógyszeres kezelés.

A koleszterinszint csökkentése gyógyszerekkel

Ha a diétás előírások betartása és az érelmeszesedés 
kockázati tényezőinek megszüntetése ellenére a ko-
leszterin (az összkoleszterin és az LDL-koleszterin) 
változatlanul magas, akkor gyógyszerek lehetnek 
szükségesek. Tudnunk kell, hogy genetikus tényezők 
miatt a koleszterinszint csak kismértékben befolyásol-
ható diétával.

A legfontosabb feladat az LDL-koleszterin szintjé-
nek csökkentése. Hosszú évek során egymás után állí-
tottak elő olyan szereket, melyek a májban egy enzim 
gátlásával képesek a koleszterinképződést megakadá-
lyozni. A készítmények hatóanyagnevei (simvastatin, 
pravastatin, fluvastatin, atorvastatin, rosuvastatin) 
mindig statinra végződtek, így ezek a gyógyszerek ál-
talánosan statinok néven váltak ismertté.

Más készítmények is ismertek, melyekkel a koleszte-
rin és triglicerid szintjét csökkenteni lehet (epesavkötő 
gyanták, niacin, fibrátok). Újabban előállítottak a ko-
leszterin bélből történő felszívódását gátló szert (ezeti-
mib) is. Mindenezek ellenére az ateroszklerózis kivédé-
se szempontjából a legfontosabb a statinok adása.

Mennyire kell csökkenteni a koleszterinszintet?

A nemzetközi és a hazai irányelvek szerint a szív- és 
érrendszeri kockázat mértéke arányában kell csökken-
teni a szérum koleszterinszintjét (lásd a táblázatot).

Milyen klinikai eredményekhez vezetett a 
statinterápia bevezetése?

Számos klinikai vizsgálat igazolja, hogy a koleszterin-
szint-csökkentő terápia képes megakadályozni a kü-
lönböző szervekben (agy, vese, szív, szem, végtagok) 
megjelenő, életet is veszélyeztető események (szív-
infarktus, szélütés, veseelégtelenség, alsó végtagi ér-
szűkület stb.) kialakulását. A megelőzés két módon 
lehetséges:

1.  Lezajlott események (szívinfarktus, szélütés) után 
adott statinok képesek megakadályozni újabb tör-
ténések kialakulását. Ez a szekunder prevenció.

2.  Az utóbbi években sikeresen adtak normális ko-
leszterinszinttel rendelkező, panasz- és tünet-
mentes egyéneknek is statint. A következő évek 
megfigyelései szerint azoknál, akik statint, pl. ro-
suvastatint, szedtek, jelentősen kisebb volt a ve-

A kezeléskor indokolt célértékek (mmol/l)

Össz
koleszterin

LDL
koleszterin Triglicerid

HDLkoleszterin

férfiak nők
Tünetmentes, de több rizikófaktora van <5,0 <3,0 <1,7 >1,1 >1,3

Cukorbetegség, vesebetegség, magas vérnyomás <4,5 <2,5 <1,7 >1,1 >1,3

Szív- vagy érbetegség és cukorbetegség és dohányzás <3,5 <1,8 <1,7 >1,1 >1,3
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szélyes szív- és érrendszeri történések előfordulá-
sa. Ez a primer prevenció.

Bemutatom a JUPITER vizsgálatot, melyben 17802 
olyan egyént (65 év felett) vizsgáltak, akiknek a ke-
zelés indításakor semmiféle betegsége nem volt. Az 
LDL-koleszterin átlaga 2,76 mmol/l volt. 20 mg rosu-
vastatint adtak, a kontrollcsoport nem kapott statint. 
Egy év alatt az LDL-koleszterin értéke több mint 50%-
ot csökkent, az átlagérték 1,41 mmol/l lett. A két cso-
port között a szív- és érrendszeri eseményekben olyan 
nagy volt a különbség, hogy a vizsgálatot a 2. év végén 
leállították a nyilvánvaló kedvező eredmények miatt, 
de a résztvevőket 4 éven keresztül tovább figyelték.

Ezen primer prevenciós vizsgálat fontos tanulsága 
az volt, hogy tünetmentes egyéneknek adott statin-
kezeléssel igen alacsony – 1,4–1,8 mmol/l közötti – 
LDL-koleszterin-szint érhető el és tartósan fenntart-
ható, aminek jelentős prevenciós értéke van.

Külön említést érdemel, hogy újabban a szívinfark-
tus korai szakaszában indokoltnak tartják a statinok 
adását, melynek fő célja a labilis – repedésre hajlamos 
– koszorúérplakkok stabilizálása, majd az aterómás el-
változások regressziójának elérése.

Az érelmeszesedés visszafordítása

Az utóbbi években közölt statinvizsgálatok arra utal-
tak, hogy az LDL-koleszterin szintjének jelentősebb 

(legalább 50%-os) csökkentése az érfalban kialakult 
plakkok romlását megállíthatja, vagy esetleg vissza-
fejlődést is elérhetünk. Ennek érdekében kezdték 
el a statin hatását érultrahang-technikával (IVUS 
– intravascularis ultrahang) megfigyelni. A módszer 
lehetővé teszi a plakkok (aterómák) nagyságának 
közvetlen mérését és a bekövetkező változások re-
gisztrálását.

Rosuvastatinnal kezelt, igazolt koszorúér-be-
tegségben szenvedő egyéneknél IVUS technikával 
plakkellenőrzést végeztek. A nagy dózis hatására 
az LDL-koleszterin szintje 53%-kal csökkent, míg a 
HDL-koleszteriné 13,8%-kal nőtt. AZ LDL abszolút 
értékben 1,6 mmol/l értékre csökkent. A kezelés hatá-
sára az aterómás plakkok jelentősen megkisebbedtek, 
teljesen új távlatokat nyitva az érelmeszesedés leküz-
désében.

Prof. dr. Kékes Ede  Kardiológus, hy-
pertonológus, informatikus. A Magyar 
Hypertonia Társaság vezetőségének 
tagja. Több mint 40 éves klinikai ta-
pasztalattal 16 könyv, 350 közlemény, 
5 CD- kiadvány közreműködője. Érdek-

lődési köre: a hypertonia gyógyszeres kezelése, a vér-
nyomás mérése, a szív- és érrendszeri rizikófaktorok, a 
transztelefonikus ekg.

A Richter büszke arra, hogy gyógyszerével még több beteg számára hozzáférhetô a 
hatékony és kiváló koleszterincsökkentô terápia.

A MEGSZELÍDÍTETT ERÔ

A szív- és érrendszeri betegségek korunk egyik leggyakoribb betegségcsoport-
ja, amely a globális halálokok listáját is vezeti. Ennek a betegségcsoportnak az 
egyik legfontosabb rizikótényezôje a vér magas koleszterinszintje, ugyanis eb-
ben az esetben a koleszterin lerakódik az erek falára, érelmeszesedés alakul ki. 

Az erek falán képzôdött plakkok egyre nagyobbak lesznek, leválva a vérrö-
gök teljes érelzáródást eredményezhetnek, szívrohamot vagy szélütést okoz-
va. Megfelelô életmóddal, étrenddel és szükség esetén gyógyszeres keze-
léssel lehetôség van ezeknek a sokszor halálos kimenetelû betegségeknek a 
megelôzésére. 

A Richter koleszterincsökkentô készítménye képes arra, hogy az emelkedett 
koleszterinszintet legalább 50%-kal csökkentse, ami feltétele annak, hogy az 
ateroszklerotikus plakkok megkisebbedése is elérhetô legyen.
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„Szélütés”, „gutaütés”, „szél érte”: századok óta velünk 
élő szavak, az agyi vérkeringési zavar szinonimái. Ki ne 
hallott volna arról a betegségről, melyet a köznyelv – 
helytelenül – „agyvérzésnek” nevez.

A stroke nem csak a modernkor pestise, hiszen a 
múltban is nem egy esetet regisztráltak. Ki ne halott 
volna Kinizsi Pálról? A legendás erejű, kenyérmezei 
hősről, Mátyás kedvenc hadvezéréről, aki könnyedén 
felemelt egy malomkövet, majd „agyvérzést” kapott. 
Szent László királyunk halálát is – a történelmi doku-
mentumok alapján – valószínűleg stroke okozta. Nem 
véletlen, hogy több amerikai elnök halt meg agyi ke-
ringészavarban. A sors furcsa fintora, hogy 1945-ben a 
jaltai tárgyalások egyik fontos egyénisége, Roosevelt, 
szintén stroke áldozata lett. A krónika szerint Szapo-
lyai Jánost 1540 nyarán szélütés érte az erdélyi Szász-
sebesen. Lenin is ebben a betegségben szenvedett. Az 
első szélütés 1922-ben érte, ezt követően még némi-
leg javult az állapota, átmenetileg beszélőképessége 
is visszatért, járóképessé vált, azonban az újabb stro-
ke-ok végül sírba vitték. A betegség enyhébb formái 
azonban mások életében csak múló epizódok. Idősebb 
George Bush, Jean-Paul Belmondo, Sharon Stone és 
sokan mások visszatértek a pályájukra, és a betegség 
ellenére tovább dolgoznak.

Nevess, beszélj, 
emeld két kezed!
A Magyar Stroke Társaság idén márciusától újból elin-
dította a „Stroke – Ne késlekedj!” kampányát, amely-
nek célja, hogy megismertesse a lakosságot a stroke 
tüneteivel és felhívja a figyelmet az azonnali segítség-
hívás kiemelt jelentőségére, az időablak fontosságára. 
A társadalmi tudatformáláshoz eddig még soha nem 
látott mértékben járulnak hozzá hazánk neurológusai, 
akik regionális és megyei szinten egyaránt megadnak 
minden segítséget a lakosság teljes körű tájékoztatá-
sához.

A Társaság az idei kampánya során tovább igyek-
szik tudatosítani a lakossággal, hogy a stroke ellátá-
sában minden perc számít. Szakmai körökben már 
régóta köztudott, hogy a szélütés minél gyorsabb 
kezelése azért is sürgető fontossággal bír, mivel az 
agyi-érrendszeri esemény bekövetkezése után minden 
egyes órában közel 700 km-nyi idegpálya, valamint 2 
millió idegsejt pusztul el. Az agyban található erek és 
sejtek vissza nem fordítható károsodása pedig súlyos 
következményekkel járhat a beteg további élete szem-

pontjából, hiszen a szélütés következtében valami-
lyen mértékű kognitív hanyatlás az esetek több mint 
60 százaléknál jelentkezik. Ugyanakkor a stroke-on 
átesett betegek 22 százaléka járásképtelenné válik, 
12–18 százaléka beszédzavarokkal küzd, 24–53 száza-
léka mások segítségére szorul, míg a túlélő betegek 32 
százalékát depresszió keríti hatalmába.

Tévhit, hogy a stroke csak az idősek betegsége, saj-
nos minden negyedik beteg 60 év alatti, sőt a betegek 
körülbelül 3 százaléka 30 évnél is fiatalabb.

Ha valaki bizonytalan, nem ismeri fel egyértelműen 
a stroke tüneteit, az alábbi egyszerű feladatokat kell 
elvégeztetni a beteggel és figyelni az eredményt:

Mosolyogjon, vagy mutassa a fogait! – Arcának • 
egyik fele ernyedt, aszimmetrikussá vált?
Emelje fel vízszintesig mindkét karját! – Leha-• 
nyatlik-e valamelyik keze?
Ismételgessen egy egyszerű mondatot! – Össze-• 
folynak a szavai? Helytelenül ismétel? Nem talál 
egyes kifejezéseket?
Kérje meg, hogy öltse ki a nyelvét! – Nyelve egyik • 
vagy másik oldalra kitér?

Nevess, beszélj, emeld két kezed! Ha a háromból 
csak egy nehezen vagy másként megy, mint eddig, 
azonnal a mentőket kell hívni, mert minden esély 
megvan arra, hogy a stroke első tüneteit tapasztaljuk.

A tünetek és előjelek
A betegek még mindig nincsenek tisztában a stroke tü-
neteivel, szívesen várnak, gondolván, hogy másnapra 
kialusszák, nem is számítva arra, hogy ezzel mekkora 
bajt okoznak nemcsak maguk, hanem a közvetlen kör-
nyezetük és a társadalom számára is.

Hirtelen kialakuló féloldali végtaggyengeség, bénu-
lás, ernyedt, zsibbadt arcfél (arcizmok, kar, láb bénulása 
az egyik testfélen), hirtelen kialakuló beszédmegértési 
zavar, szóformálási nehézség, hirtelen bekövetkező lá-
tászavar, mint kettős látás, látótérkiesés, látásvesztés 
vagy csökkenő látásélesség, hirtelen egyensúlyvesztés, 
szédülés, koordinációs zavarok, a térérzékelés hirtelen 
elveszítése, hirtelen memóriazavar – mind lehetnek az 
agyi érkatasztrófa jelzői.

Mit tegyünk agyi 
érkatasztrófa esetén?
A beteg túlélési, valamint a mihamarabbi és legkeve-
sebb visszamaradó tünettel gyógyulási esélyeit az be-

Versenyt futni az idővel, minden perc számít
Kampány az életért
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folyásolja, hogy milyen hamar kerül kórházba, ideg-
gyógyászati, illetve úgynevezett stroke-osztályra. Ha 
bárki a fent felsorolt tüneteket tapasztalja, azonnal 
értesítenie kell az Országos Mentőszolgálatot a 104-es 
telefonszámon, és sürgősségi kórházba szállítást kell 
kérnie.

Idő egyenlő élet
A stroke-on kívül szinte nincs olyan betegség, ahol 
annyira fontos lenne az időtényező, mint itt.

A szakemberek rendelkezésére – elsősorban a je-
lenlegi technológiai és eszköz-finanszírozási korlá-
tok miatt – mindösszesen 3 óra áll rendelkezésre, 
hogy elvégezzék az életben maradási esélyek nö-
veléséhez szükséges vérrögoldó kezelést, és meg-
mentsenek egy emberi életet. Ahhoz azonban, hogy 
az orvosoknak és a betegeknek legyen esélyük a 
stroke megfékezésében, kiemelten fontos, hogy a 
páciens a lehető leghamarabb kórházba kerüljön. 
Éppen ezért, amint a szélütés tüneteit észlelik, ne 
a háziorvost, hanem rögtön a mentőket hívják!

A szakemberek szerint elsősorban azok az esetek 
okoznak gondot, amelyek alvás közben alakulnak 
ki. Ilyenkor ugyanis a szélütés kezdetének az utol-
só, még tünetek felbukkanása nélkül ébren töltött 
pillanat számít, így azok a páciensek, akiknél alvás 
alatt következik be agyi-érkatasztrófa, kicsúsznak a 
maximálisan 3 órás ellátási időből, és ennek következ-
tében náluk az életmentő vérrögoldó kezelés nem al-
kalmazható. A legfrissebb adatok szerint a szélütések 
10–25 százaléka éjszaka, alvás közben történik.

Elkeserítő, a hogy a hétvégeken lényegesen keve-
sebb olyan beteg kerül kórházba, akinél jelentkeztek 
a szélütés tünetei. Valószínűleg azért, mert a stro-
ke-on átesett betegek nagy része igyekszik figyelmen 
kívül hagyni a betegségre utaló jeleket, tüneteket, és 
ahelyett hogy azonnal értesítené a mentőszolgálatot, 
megvárja a hét elejét, és csak akkor megy el a házi-
orvosához, mondván, majd elmúlik. Ezt a vizsgált ada-
tok közül az is igazolja, hogy a legtöbb pácienst hétfőn 
hospitalizálják.

Az elmúlt esztendőben szervezett kampány során 
nagyon sokan értesültek a szélütés tüneteiről és értet-
ték meg az azonnali segítséghívás jelentőségét, amit 
bizonyít, hogy jóval többen hívták a mentőket, ezáltal 
jóval több vérrögoldásra került sor.

A „Ne késlekedj” kampány küldetésének megvalósí-
tása elsődlegesen az emberek megóvása miatt kiemelt 
fontosságú, azonban szociális és anyagi vonatkozásait 
tekintve az egész magyar társadalomnak és a magyar 
államnak is érdeke. A szélütés jelentős terhet ró a költ-
ségvetésre, hiszen évente 15 milliárd forintjába kerül 
az egészségügyi kormányzatnak. Az agyi érkatasztró-
fák visszaszorítására való felhívás sürgősségét mi sem 
támasztja alá jobban, mint az, hogy a szélesebb körben 
jóval ismertebb betegség, a szívinfarktus „csupán” 5 

milliárd Ft-tal terheli meg az egészségügyre szánt bü-
dzsét. Ráadásul stroke következtében évente három-
szor többen kerülnek kórházba, mint szívinfarktus 
miatt, azonban az előbbi társadalmi terheit mégis sok 
szakember gyakran alábecsüli, míg utóbbi a lakosság 
körében számít lényegesen „rettegettebb” betegség-
nek. A Társaság a kampány segítségével ezekre a té-
nyekre is rá kíván világítani.

Számos, Magyarországon végzett epidemiológiai 
vizsgálat kimutatta, hogy hazánk stroke-betegeinek 
kórelőzményében az elsődleges rizikófaktorok, vagy-
is a magasvérnyomás-betegség és dohányzás aránya 

jóval magasabb az Európában mért átlaghoz képest. 
Ez különösen azért elkeserítő, mert ezeket a kockázati 
tényezőket az életmód megváltoztatásával, egészség-
tudatosabb életvitellel viszonylag egyszerűen lehetne 
csökkenteni.

Felvilágosító kampány
Az országos felvilágosító kampányt – a tavalyi évhez 
hasonlóan – idén is kiegészíti egy regionális, helyi 
szintű kommunikációs tevékenység. Az elmúlt évben 
12 megye neurológus orvosai érezték úgy, hogy érde-
mes csatlakozniuk a kezdeményezéshez, míg ezúttal 
egy híján az összes megyeszékhely kórházának neuro-
lógiai osztályvezető főorvosai támogatják a kampányt. 
A szakemberek örömmel vállalták a Társaság felké-
rését, és a tőlük telhető minden segítséget megadnak 
ahhoz, hogy a kampány regionális és helyi szinten is 
megvalósíthassa misszióját.

A tudatformáló munkát nemcsak a regionálisan te-
vékenykedő neurológusok, hanem maga a Társaság el-
nöke is kiemelten fontosnak tartja. „Noha az utóbbi 
évtizedek adatai a szélütés fokozatos visszaszorulását 
mutatják, a stroke halálozási aránya még 2005-ben is 
közel háromszor magasabb volt Magyarországon, mint 
Ausztriában, így a társadalom tájékoztatása elenged-
hetetlenné vált” – hangsúlyozta dr. Bereczki Dániel, a 
Magyar Stroke Társaság elnöke.

A szélütéssel kapcsolatos közvélemény alakítására 
a Társaság már 2008-ban és a tavalyi évben is meg-
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rendezte a Stroke Napját. A városligeti rendezvényen 
ingyenes szűrővizsgálatokkal és szakmai tanácsadás-
sal hívta fel a Társaság a lakosság figyelmét a szélütés 
tüneteire, a megelőzésre és a szűrővizsgálatok jelen-
tőségére.

A rendezvényen a „Magyarország átfogó egészség-
védelmi szűrőprogramja” elnevezésű kezdeményezés 
keretében az országot járó szűrőkamion is felbukkant. 
2010 és 2020 között a program kamionja évente 125 
helyszínen állomásozik, ahol 21 átfogó szűrővizsgálat-
tal, életmódra vonatkozó tanácsadással és prevenci-
ós segítséggel várja azokat, akik fontosnak tartják az 
egészségüket.

A Stroke Napján a szűrővizsgálatok után neuroló-
gus szakemberek adnak tanácsot a mért eredmények 
figyelembevételével, és javaslatot tesznek a további 
teendőket illetően. A tanácsadás kíséretében a részt-
vevők egy kockázatfelmérő füzetet is kapnak, amely 
hűen tükrözi az egészségi állapotukat, így megtudhat-
ják, hogy melyek azok a kritikus értékek, amelyeken 
változtatniuk kell.

Esetismertetések
Tamás 48 éves üzletember, életében állandó volt a 
stressz, naponta több doboz cigarettát szívott el, a vér-
nyomására is gyógyszert szedett.

„Nem tudtam másra gondolni, csak arra, hogy le 
ne késsem a számomra oly sokat jelentő megbeszélést. 
Hirtelen fájdalom hasított a fejembe, úgy éreztem, 
mintha egy kalapáccsal hatalmas szeget ütöttek volna 
a koponyámba. Borzalmas fájdalom és hányinger gyö-
tört, a lábam nem engedelmeskedett. Azt hittem, itt a 
vég. Pánikba estem, alig vártam, hogy a kocsimhoz ér-
jek. Minden akaratomat összeszedve megpróbáltam ki-
nyitni az autó ajtaját, azonban a kulcsot képtelen vol-
tam a zárba helyezni, a kezem ugyan mozgott, de nem 
engedelmeskedett. Végre sikerült, beültem, majd hir-
telen megszólalt a telefon, annyi erőm még volt, hogy 
felvegyem. Szerettem volna segítséget kérni, de néhány 
szó után elakadt a hangom. Egy belső dühöt éreztem, 
hiszen bármennyire is próbálkoztam, nem mentem 
semmire. Nincs annál borzalmasabb, mint amikor az 
ember érzi a halálát, úgy érzi, nincs menekülés, nincs 
kiút. Amikor meghallottam a mentőautó szirénájának 
a hangját, egy kissé megnyugodtam, bizakodóvá vál-
tam.”

Tamásnak szerencséje volt, hiszen időben került a 
kórházba, az orvosoknak sikerült visszaállítaniuk a 
keringést az elzáródott artériában.

Tamás néhány héttel a szörnyű katasztrófáját köve-
tően azt hitte, hogy az egész életét magatehetetlenül 
egy kerekesszékben kell leélnie, most azonban végre 
sikerült felállnia. Ma már olyan mozdulatokra is ké-
pes, amelyeket hetekkel ezelőtt elképzelhetetlennek 
tartott. Tamásnak most már minden esélye megvan 
arra, hogy embertársaihoz hasonlóan boldogan élje a 

mindennapjait. Tudja nagyon jól, hogy még nehéz na-
pok várnak rá, de optimistán tekint a jövő elé.

Erzsébet 53 éves, egész életében dolgozott, nem ismer-
te a lehetetlent. Egyedül nevelte lányait. Nem beteges-
kedett, mindössze a vérnyomásával volt probléma.

Azon a tragikus napon, amikor stroke-t kapott, késő 
estig dolgozott, egész nap jól érezte magát, majd haza-
ment, és otthonában egyik percről a másikra követke-
zett be a tragédia.

„Hazamentem, becsuktam az ajtót, elkezdtem levet-
kőzni, és abban a pillanatban éreztem, hogy a bal kezem 
teljesen elnehezül, éreztem, hogy lezsibbad, még annyi 
időm ugyan volt, hogy levetkőzzek. Majd kimentem a 
konyhába, és összeestem. Reggelig a konyhakövön fe-
küdtem, az eszméletemet nem vesztettem el. Csak azt 
éreztem, hogy nagyon fázom, egy szál póló volt rajtam. 
Próbáltam felállni, azonban a végtagjaim nem enge-
delmeskedtek, nem sikerült. Bevittek a klinikára, arra 
viszont nem emlékszem, hogy hogyan kerültem oda.

Professzor úr mondta, hogy nyugodjak, meg, mert 
fel fogok épülni, ennek nagyon örültem. Tulajdonkép-
pen enni, inni, beszélni tudtam. Mindig nagyon féltem, 
hogy egyszer agyvérzést fogok kapni, hiszen a nagybá-
tyám is ebbe halt meg, és lám meg is kaptam, így volt 
ez megírva, hogy mindezt átéljem, de szerencsére én a 
szerencsések közé tartozom. Való igaz, hogy a vérnyo-
máscsökkentő gyógyszert nem mindig vettem be, sok-
szor már azt sem éreztem, amikor a vérnyomásom az 
egekbe szökött. Abban biztos vagyok, hogy most már 
nagyon odafigyelek, és sohasem fog előfordulni, hogy 
elfelejtsem bevenni a piruláimat, nem szeretném még 
egyszer átélni ezt a borzalmat, az életem mindennél 
többet ér.”

Zoltán 28 éves, vezetés közben lett rosszul.
„Egyik percről a másikra mindenből kettőt láttam, 

aztán erős szédülést éreztem, pár másodpercig még 
sikerült a kormányt megtartanom, majd egy hirtelen 
mozdulattal rácsaptam az elakadásjelzőre. Megálltam, 
és ráborultam a kormányra. Nagyon megijedtem. Az-
tán már a kórházban tértem magamhoz.”

Zoltán felépülése sikeres volt, hiszen három órán 
belül, tehát időben kapta meg a vérrögoldó kezelést.

Kornélia 47 éves, erősen dohányzott és magas volt a 
vérnyomása.

„Egyik reggel arra ébredtem, hogy nem érzem a ke-
zemet, vártam két napot, bíztam abban, hogy egyszer 
majd csak elmúlik. Mivel a tünetek továbbra is fennáll-
tak, elmentem az orvoshoz. Mikor bekerültem a kórház-
ba, húztam a bal lábamat és a kezemmel sem tudtam 
megfogni semmit. A menésem javult, azonban másfél 
hónapig minden kiesett a kezemből. Kb. fél év telt el, 
amikor visszaállt az életem a rendes kerékvágásba.”

 
Fadgyas Zsuzsa
Diamond Agency
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A Magyar Hypertonia Társaság által indított „Éljen 140/90 
alatt!” mozgalom „Tudatos Törődés” alprogramja első-
sorban a magasvérnyomás-betegség és a stroke ösz-
szefüggéseire helyezi a hangsúlyt. A szervezők részben 
a nyári időszak lehetőségeit kihasználandó, részben pe-
dig ezen évszak tipikus problémáira reagálva kampányt 
szerveznek a súlyos következményekkel járó gutaütés 
megelőzésére.

A Magyar Hypertonia Társaság által életre hívott 
„Éljen 140/90 alatt!” mozgalom keretében 2009 őszén 
indított „Tudatos Törődés” alprogram elsősorban a hi-
pertónia és a stroke összefüggéseinek megismertetésé-
re helyezte a hangsúlyt. A program 2010 első félévében 
továbblépett, a gyakorlati megvalósításra fókuszálva 
hasznos és hatékony eszközökkel kívánja segíteni az 
orvosok mindennapi gyógyító munkáját, vagyis a ma-
gasvérnyomás-betegség kezelésén keresztül a stroke 
kockázatának csökkentését.

A stroke köznyelvi elnevezése, 
a szélütés, gutaütés jól utal az 
agyban lezajló eseményre. 
Gyakran nevezik agyvér-
zésnek is, noha csupán az 
érintettek ötödénél törté-
nik ténylegesen agyállo-
mány-vérzés.

A stroke lényege azon-
ban mindig azonos: az agy 
vérellátása zavart szen-
ved, ezért az érintett terület 
idegsejtjei nem jutnak meg-
felelő mennyiségű oxigénhez és 
tápanyaghoz, emiatt károsodnak 
vagy elhalnak, ami maradandó kárt 
okoz a központi idegrendszer működé-
sében.

A közhiedelemmel szemben a stroke nemcsak 
az idősek betegsége – bár az életkor előrehaladásával 
a bekövetkezés valószínűsége nő –, bármely életkor-
ban kialakulhat. Kockázatát az érfalak károsodása és 
az emiatt kialakuló más szív- és érrendszeri szövőd-
mények növelik. E rizikótényezők és szövődmények 
szinte minden magas vérnyomásban szenvedő beteg-
nél kimutathatók.

A stroke olyan betegség, ami alattomosan, tüne-
tek nélkül érkezik, és súlyos következményekkel is 
járhat: 10 szélütésen átesett beteg közül 9 soha nem 
lesz képes többet úgy élni, mint az agyi érkatasztrófa 
előtt.

A stroke bekövetkezte súlyos terhet ró az érintett 
családjára és környezetére, pedig a probléma az esetek 
jelentős részében megelőzhető lenne, hiszen a stroke 
kialakulásának kockázata a magas vérnyomás megfe-

lelő kezelésével jelentősen csökkenthető! A magasvér-
nyomás-betegség megfelelő kezelése az egyik legbizto-
sabb módszer a megelőzésre, hiszen mindösszesen 2 
Hgmm-nyi vérnyomáscsökkentés már 10 százalékkal 
mérsékli ezt a kockázatot!

A Hypertonia Világnap apropóján a Társaság arra 
hívja fel a háziorvosok figyelmét, hogy a már kezelt 
hipertóniás betegek mellett térképezzék föl, és találják 
meg azokat a pácienseket is, akik bár felismert ma-
gasvérnyomás-betegségben szenvednek, de valamilyen 
oknál fogva nem folytatták az előirányzott terápiát, 
vagy esetleg nem is tudnak arról, hogy veszélyeztetet-
tek, vagy a magasvérnyomás-betegség kezdeti stádiu-
mában vannak.

A kampány szervezői ezen betegek megtalálására, 
és kezelésükben a célérték elérésére a kevésbé zsúfolt, 
nyári időszakot javasolják felhasználni, figyelembe 
véve, hogy ebben az időszakban talán az érintetteknek 

is több idejük és lehetőségük nyílik 
egészségükkel törődni. Ugyan-

akkor azt sem lehet elfelejte-
ni, hogy: a stroke nem utazik 
nyári szabadságra!

Mindezeket figyelembe 
véve arra bíztatják a család-
orvosokat, hogy hívják be 
„2010 A nAgy Kontroll”-ra 
ezeket a pácienseket, hogy 
a magas vérnyomás időbeni 

felismerésével és kezelésé-
vel csökkenthessék a stroke 

kialakulásának kockázatát. A 
kampány során a részt vevő há-

ziorvosok levélben keresik majd 
meg a legveszélyeztetettebb korosz-

tályba tartozó – 35–60 éves –, potenciá-
lisan érintett pácienseiket, és külön időpon-

tokat ajánlanak föl a célzott állapotfelméréshez és 
vizsgálatokhoz.

További fontos mondanivaló, hogy a megfelelő vé-
delmet – a baj megelőzését – CSAK a folyamatos, meg-
szakítás nélküli kezelés biztosítja. A nyári időszakban 
– pl. a nyaralások alkalmával – gyakran megváltozik 
az emberek életmódja, kialakult szokásai, így sokszor 
háttérbe szorul a diéta és az egészséges életmód meg-
tartása („hiszen ennyi szabadságot én is megérdem-
lek!”), vagy egyszerűen elfelejtődik a terápia betartá-
sa. Éppen ezért a kampány fő üzenete: „Ne feledje: a 
stroke nem utazik nyári szabadságra!”

Az érdeklődők számos, a magasvérnyomás-beteg-
séggel és a stroke-kal kapcsolatos tudnivalót megta-
lálhatnak a megújult www.vernyomasnaplo.hu címen 
elérhető honlapon.

(x)

A stroke nem utazik nyári szabadságra
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A magas vérnyomás és a veseműködés
Róka fogta csuka, csuka fogta róka

A hipertónia a kezeletlen vesebetegség kísérő tünete le-
het, az emelkedett vérnyomásértékek pedig növelik a 
vesebaj kialakulásának kockázatát. Megfelelő terápia 
hiányában a hipertóniás egyén veséjének működése 
idővel súlyosan, akár visszafordíthatatlanul károsodik.

A krónikus vesebetegség, majd a következményeként 
fellépő szív- és érrendszeri zavarok oly mértékben vál-
tak gyakorivá, hogy napjainkban már népbetegségnek 
számítanak. Hazánkban a lakosság tíz százaléka, egy-
milliónyi ember szenved krónikus vesebetegségben. 
Az arány világszerte hasonló: minden tizedik felnőtt, 
500 milliónál is több ember lehet érintett. Ám a bete-
gek fele későn kerül szakorvoshoz, ami jelentős egyéni 
és társadalmi következményekkel jár – hangzott el a 
Vese Világnapja alkalmából tartott nemzetközi sajtó-
beszélgetésen Strasbourgban. A nefrológus szakértők 
arról is beszéltek, hogy az aktuális adatok alapján – a 
vese egészsége szempontjából – riasztó tendencia raj-
zolódik ki, az életmódból eredő „modern járványok” 
(elhízás, magas vérnyomás, cukorbetegség) terjedésé-
vel az előfordulási gyakoriság növekedése várható. Az 
egyre súlyosabb helyzetre hivatkozva arra kérték az 
Európai Parlamentnek – a megbeszélésen részt vevő – 
egészségügyi kérdésekkel foglalkozó képviselőit, hogy 
lépjenek kapcsolatba az EU döntéshozóival, és európai 
szinten hívják fel a figyelmet a megelőzés fontosságá-
ra.

A krónikus vesebaj alattomos kór, csak a végső stá-
diumban produkál látványos tüneteket. Kialakulásá-
ért korábban főként az öröklést, a gyulladást hibáztat-
ták, ma már a cukorbetegség mellett a hipertóniát és 
az egyéb keringési kórokat tekintik az előidéző okok-
nak. Mivel a legtöbb egészségügyi ellátó az említett 
kockázatú egyéneket nem szűri, illetve rendszeresen 
nem ellenőrzi, hogy veséjük bármilyen mértékben ká-
rosodott-e, sok a rejtett beteg. Akár 10-20 évig is ész-
revétlen maradhat a rendellenes működés – amikor 
pedig fény derül rá, az már többnyire a végső stádium, 
s ekkor a páciens művese-kezelésre, veseátültetésre 
szorul. Márpedig mindenütt, így az EU tagállamaiban 
is kevés a donor szerv – ezért fontos, a lehetőségekhez 
képest, minimálisra csökkenteni a szervátültetésre 
való igényt. Az EP képviselőinek egyik feladata, hogy 
európai szinten dolgozzanak ki kampányokat a lakos-
ság tájékoztatására, a megelőzés érdekében. Legyen 
köztudott, hogy a vese hosszú ideig tartó elégtelen mű-
ködése más szervekre is kihat, illetve másképpen kö-
zelítve a problémához: az egyre több egyént érintő ma-
gas vérnyomás, cukorbetegség, elhízás szövődménye 
is lehet a krónikus veseelégtelenség. A megelőzésben 
központi kérdés, hogy népességi szinten, közegészség-

ügyi eszközökkel, minél korábban fel lehessen ismer-
ni a vesebajt. A nálunk érintett félmilliónyi felnőttből 
sokaknál kiszűrhető volna a vese elégtelen működé-
se az évente elvégzett vizeletvizsgálattal. De egyszerű 
életmódbeli változtatással is komoly eredményt lehet-
ne elérni: a kisebb sófogyasztás segíthetne elkerülni a 
kockázatokat. A magas vérnyomás, a szívinfarktus, a 
stroke, egyes vesebetegségek kialakulása, valamint a 
nátriumbevitel közötti összefüggést legalább négy év-
tizede ismeri a tudomány, a sófogyasztást mégsem si-
került visszaszorítani.

Ezért is ragadnak meg a lakosság egészségi álla-
potáért aggódó szakemberek minden alkalmat, hogy 
erre az egyénileg, tudatosan befolyásolható szokásra 
is kitérjenek, amikor például nemzetközi kampány-
ban óvják a vese egészségét. Amikor elmondják, hogy 
a csökkent vesefunkció nyomán meszesednek a szív- 
és agyi erek. A vese zsugorodásával fordított arányban 
nagyobbodik a szív, ami szívelégtelenséget idéz elő. A 
krónikus vesebetegeknél kétszeres a szívinfarktus, há-
romszoros az agyi érkatasztrófa bekövetkeztének ve-
szélye. A veseelégtelenség azonban késleltethető, sőt 
a folyamatot meg is lehetne állítani, ezért nagy annak 
a jelentősége, hogy a beteg időben jusson el az orvos-
hoz – hangsúlyozták szakértők Strasbourgban a vese 
egészségéses működésének megtartása érdekében.

Fazekas Erzsébet

Magas vérnyomás, cukorbetegség, 
elhízás szövődménye is lehet a krónikus 
veseelégtelenség. A kezdetben kevés 

tünettel járó, végső stádiumban azonban 
csak veseátültetéssel gyógyítható 

állapot sokaknál kiszűrhető volna az 
évente elvégzett vizeletvizsgálattal.

  Vese
Világ-
nap

2010. március 11.

A világ több mint 100 országában megtartott esemény 
ez évi központi üzenete a diabéteszre, mint a vesebe-

tegségek egyik fő okozójára hívta fel a figyelmet.



24 Hypertonia

Noha sokan idegen elemként kezelik a vizet, nem is gon-
dolnák, mennyire meg tudja könnyíteni az életüket. Nem 
csak a felhajtóerő miatt… Segíthet a gyógyulásban, re-
generálódásban, vagy csak egyszerűen a hétköznapi 
stressz könnyebb elviselésében. És néha a legnehezebb 
helyzetekben is segít…

Mint majdnem minden ötvenes, így Imre is azzal vi-
gasztalja magát, hogy a kortársai is megereszkedtek.

– Bezzeg, ifjú koromban 3000-et is futottam a 
 Cooper- teszten, ma pedig már legyintek, ha időben ér-
kezik a busz. Majd a következőt elérem…

Azóta magas vérnyomás, komoly érszűkület, ízületi 
panaszok, jó néhány kiló felesleg – ez történt a hajdan 
sportos Imivel.

– Húszévesen Don Juan voltam, ma pedig már a ci-
pőfűzőmet is alig tudom bekötni. Nemcsak lehajolni 
jelent gondot, de nem is látok le a hordó hasamtól – 
mesélte minap Imre barátom.

– Az orvosom elküldött úszni. 
Attól féltem, hogy nagy bálnaként 
süllyedek el, két úszómester sem 
tud majd kiráncigálni a partra. De 
megjött a jó idő, szinte kánikula 
van, így kifejezetten jólesett mégis 
elmennem. Kipróbáltam, hogy kör-
beér-e még egy törölköző…

A néma gyilkos, …
… a magas vérnyomás Magyaror-
szágon is népbetegség. Hazánkban 
az emberek fele hal meg szív- és 
érrendszeri megbetegedések kö-
vetkeztében. Egy évtized múlva 
minden második felnőtt magas-
vérnyomás-betegségben szenved 
majd, ha nem sikerül megállítani a 
hipertónia terjedését.

A 150 ezer kilométer hosszú ér-
hálózatunkban 5-6 liter vér kering, melyet szívünk 
pumpálása tart mozgásban. A magas vérnyomás azért 
veszedelmes betegség, mert érfal-károsító hatása ré-
vén észrevétlenül, de annál kitartóbban rontja min-
den szerv működését. A vérnyomás a természetes ér-
elmeszesedés miatt a korral együtt normális esetben is 
nő. Megelőzés nélkül, több kockázati tényező együttes 
megléte (pl. elhízás + cukorbetegség, elhízás + kevés 
mozgás, öröklött hajlam) mellett azonban gyorsan el-
éri a 140/90-es kóros értéket. A mozgás elengedhetet-
len része a megelőzésnek – prevenciónak –, illetve a 
meglévő magasvérnyomás-betegség leküzdésének, ja-
vításának. Tíz kilogrammos súlycsökkenés egyenérté-

kű egy vérnyomáscsökkentő gyógyszerrel. Irány tehát 
sportolni! A közepes intenzitással, illetve időtartam-
ban végzett edzés kifejezetten jót tesz a hipertóniában 
szenvedőknek. Hetente legalább háromszor 30 percet 
kell azonban ahhoz mozogni, hogy a fogyás, zsírégetés 
elindulhasson. Azoknak, akiknek magas vérnyomásuk 
lelki problémáikkal vagy stresszes életmódjukkal van 
összefüggésben, célszerű meditációs gyakorlatokat is 
végezniük. A séta, biciklizés mellett kifejezetten aján-
lott az úszás, a vízi torna vagy a gyógyvízi kezelés.

Az egyszerű szénsavas vizek…
… vagy savanyú vizek (ilyen például Hévíz, Balaton-
füred, Répcelak vize) magas szén-dioxid-tartalmuk 
miatt fokozzák a vérkeringést, könnyítik a szív mun-
káját. Csökkentik a vérnyomást is, enyhe érszűkület 

és kardiológiai rehabilitáció esetén javasoltak. Nem ja-
vasoltak viszont gyógyszerrel egyensúlyban nem tart-
ható magas vérnyomás esetén. A víz felhajtóereje – a 
benne oldott ásványi anyagoknak köszönhetően – na-
gyobb, mint az egyszerű csapvízé, a vízbe merülő test 
súlya tizedére csökken, így sokkal könnyebb benne a 
mozgás. A szénsavas fürdő hatására a felszínes erek 
kitágulnak, fokozódik a keringés a kötőszövetekben, 
ez az artériás vérnyomás csökkenéséhez vezet, aminek 
hatására a szív működése, a keringés javul, a perctér-
fogat növekszik.

A vízi torna és az úszás nagy előnye, hogy az egyen-
súly elvesztésekor sem következhet be zúzódás vagy 

Vízválasztó – avagy megéri közeget váltani
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komolyabb sérülés. A túlsúlyos betegek 
is sokkal könnyebben végeznek izom-
munkát, a sérült, meszes ízületek is fáj-
dalommentesen megmozgathatók. A lan-
gyos meleg víz segíti az erek tágulását, 
így csökkenti a vérnyomást is. Fontos, 
hogy a víz, amiben mozgunk, ne legyen 
se túl hideg, se túl meleg. A meleg vizű 
fürdő vagy a kúraszerű medencefürdő 
csak orvosi ellenőrzés mellett, előírás-
szerűen javasolt!

Uszodába bármikor…
… elmehetünk, ahhoz orvosi javallat 
sem szükséges. Ám arra figyeljünk, hogy 
megtaláljuk a megfelelő úszótempót. Ne 
legyünk túl kényelmesek, ne az uszodá-
ban áztassuk ki magunkat pletykálás 
közben, de ne is akarjuk legyőzni az ifjú 
titánokat „Na, majd én megmutatom 
nekik!” felkiáltással. Egyenletes, mini-
mum harmincperces edzést végezzünk. Ha már régen 
nem úsztunk, figyeljünk a fokozatosság elvére. Kez-
detben egy-két hossz után tartsunk pihenőt, és miu-
tán ellenőriztük a pulzusunkat, szusszantunk egyet, 
folytathatjuk a mozgást. Nyugodtan vigyük magunk-
kal vérnyomásmérő készülékünket is, és ellenőrizzük 
időnként vérnyomásunkat. Ha nem volt része eddig 
sem hétköznapjainknak a szaunázás, nem érdemes 
most elkezdenünk, ellenben egy jó (nem túl) meleg vi-
zes zuhany mindenkinek ajánlható.

A nyári melegben kifejezetten jólesnek mindenkinek 
a vízi sportok. A kánikulában azonban fokozottabban 
kell ügyelni a megfelelő folyadékfogyasztásra is. A ma-
gasvérnyomás-betegségben szenvedők a melegben fo-
kozódó panaszaik esetén azonnal forduljanak orvosuk-
hoz. Előfordulhat, hogy változtatni kell a gyógyszerek 
dózisán is a melegben…

Imre – beszélgetésünk óta – rendszeresen jár úszni. 
Elmondása szerint sokkal jobban érzi magát a bőré-
ben, a panaszai is csökkentek. Azzal büszkélkedik a 
nagyfiam előtt, hogy már tíz hosszt is egyhuzamban 
végigúszik. Utána persze jólesik egy kicsit a kemping-
ágyakon szusszannia…

Ambrus Zsófia  Újságíró, szakedző és 
gerinctréner. Tíz éve dolgozik fitness–
wellness területen. A csoportos okta-
tás mellett – személyi edzőként – egyé-
nileg is foglalkozik egészségügyi 
problémákkal küzdőkkel, mozogni vá-

gyókkal. A preventív célú mozgásoktatás mellett házior-
vosokkal és dietetikusokkal karöltve végzi rehabilitációs 
munkáját fővárosi fitness-klubokban.

Viszlát súlyfelesleg!
A  bemutatja a profi diagnosztikai mérleget 
a „Body-Complet BF 100”-at. A  új terméke 
segít, hogy megvalósítsuk elhatározásunkat, ha a 

testsúly-csökkentésről van szó. 
A BF 100 testanalizátorral meghatározhatjuk 
a testsúlyt, -zsírt, -vízet, -izomrátát, -csontsúlyt 

éppúgy, mint a kalóriaszükségletet.

És ami plusz: 
a mérlegben és kijelzőben elhelyezett 

4-4 elektróda biztosítja a teljes és 
precíz testanalízist.

Kizárólagos magyarországi képviselet: Weltech Med Kft.
Tel/fax: (1) 219-5435, (1) 219-5436

E-mail: weltechmed@weltechmed.hu • Web: www.beurer.hu 

BM 20 felkaros 
vérnyomásmérő

A Deutsche Hochdruckliga 
minőségi védjegyével 

•  Nagy könnyen olvasható 
LCD kijelző 

•  2×30 memóriahely

•  Gyógyászati termék
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Az otthoni vérnyomásméréshez folyamatosan bővül a 
készülékek kínálata. A vásárlók nehéz helyzetben van-
nak, mert a nagy választékban nem könnyű az eliga-
zodás. Elsődlegesen a termék kinézetét és árát látják, 
továbbá az eladó tájékoztatására támaszkodhatnak. Ér-
demes ezért olyan szaküzletben vásárolni, ahol képzett 
és tapasztalt szakemberek tudnak segíteni.

Az kevés, ha a boltban elmondják a készülék dobozáról 
a tulajdonságokat. Manapság a legtöbb gyártó törekszik 
arra, hogy portékája tudja azt, ami eladhatóvá teszi a 
terméket. Tehát van memória (akár több személy szá-
mára is), automatikus felfújásszabályzás, figyelmeztető 
jelzés magas vérnyomás esetén, szabálytalan szívrit-
mus érzékelés, mérések átlagának kiszámítása, idő- és 
dátumkijelzés. Mi az, ami mégis különbség? Nos, a mi-
nőség! Kérem, higgye el nekem: itt is érvényes, hogy az 
ár összhangban van a minőséggel. Ha egy gyártó kiváló 
terméket akar előállítani, akkor sokat költ fejlesztésre 
és a legmodernebb technológiát alkalmazza. A beépített 
alkatrészek egyedi jósága, az összeszerelési folyamat 
gondossága és a szigorú minőség-ellenőrzés garantálja, 
hogy ne kerüljön ki gyatra termék a jó nevű orvosimű-
szer-gyártó cégek kapuján. Ezek adják meg a készülék 
értékét, amely visszatükröződik az eladási árban. Olcsó 
terméket spórolással lehet előállítani, az előbbiekben 
részletezett gyártási folyamat részeinek gyengítésével. 
Ön bizonyára olyan vérnyomásmérő készüléket szeret-
ne használni, amely pontos adatokat közöl a méréskor, 
megbízhatóan, hosszú élettartammal működik, és meg-
hibásodás esetén van lehetőség a javítására. Ebben az 
esetben tanácsolom, hogy olyan szaküzletben vásárol-
jon, ahol nem válogatás nélkül kínálnak mindenféle tí-
pust, hanem otthoni vérnyomásmérésre a kiváló minő-
ségű termékeket ajánlják.

Korábbi cikkeimhez hasonlóan most ismét egy ilyet 
ismertetek.

Beurer BM 20
Németország Ulm városában működik az 1919-ben 
alapított gyártó cég. Az egészséges életmódhoz, ottho-
ni gondoskodáshoz és jó közérzethez szükséges gyó-
gyászati jellegű készülékeket gyártanak. Választékuk-
ban a vérnyomásmérőkön kívül vércukorszint-mérők, 
masszírozók, hőmérők, ágymelegítők, mérlegek, pul-
zusmérő órák és szépségápolási termékek szerepelnek. 
Magyarországon hosszú ideje képviseltetik magukat. A 
cég múltja és egészségügyi elkötelezettsége garantálja 
a termékek megfelelő minőségét. Eddigi tevékenységük 
bizonyítja, hogy nem a magyarországi piac rövid távú 

kiaknázására, hanem tartós vevői megelégedettséget 
eredményező működésre törekszenek. A forgalmazói 
és vevőszolgálati háttér kifogástalanul működik.

A készülék jellemzői:
Klinikai validációval rendelkezik (Német Hiper-• 
tónia Társaság).
Digitális, felkaron mérő, automata készülék, nem • 
kell kézzel pumpálni.
Oszcillometriás mérési elv. Az artéria lökéshullá-• 
mait észleli.
A felső és alsó vérnyomásérték, valamint a pul-• 
zusszám egyszerre látható. Ha a mérés során va-
lamilyen okból nem határozhatók meg biztosan az 
értékek, a készülék nem ír ki rossz adatot, hanem 
hibajelzést ad.
Méréskor az észlelt pulzusokat felvillanó szív • 
szimbólum mutatja.
Puha, könnyen felhelyezhető tépőzáras mandzset-• 
ta. A helyes felcsatolást ábra mutatja rajta.
A készülék a bekapcsolást követően külön indító-• 
gomb megnyomása nélkül megkezdi a mérést.
Beépített dátum- és időmegjegyzés a memóriában • 
tárolt adatok naplózásához.
Két memóriarekesz. Külön tárolhatók például a • 
férj és feleség mérési adatai, vagy felhasználható 
délelőtti és délutáni mérési adatok eltárolására.

Kicsomagolást követően egy szögletes, esztétikus 
megjelenésű, kellemes színárnyalatú készülék kerül 
elénk. Méretek: hosszúság: 17 cm, szélesség: 11 cm, 
magasság: 6 cm.

Négy darab ceruzaelemmel működik. A készülék 
tartós elemekkel van csomagolva, vásárlás után rög-
tön használatba vehető. (Későbbiekben is tartós, más 
néven alkálielemeket használjon!) Az elemekkel kb. 
300 mérés végezhető. A kijelzőn figyelmeztetés jelenik 
meg, ha az elemek legyengültek. Kimerült elemeknél 
a készülék letilt, hogy az alacsony tápfeszültség miatt 
hibás mérés ne történhessen. A készülékhez külön vá-
sárolható gyári adapter. Ennek segítségével konnek-

Én kipróbáltam, önök bátran megvehetik!
Otthoni vérnyomásméréshez ajánlott készülékek III.
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torról is használhatjuk. Az elemek behelyezése egysze-
rű. Az elemtároló rekesz ajtaja könnyen nyitható, és 
biztonságosan rögzül záráskor. Az adapter csatlakozó-
aljzata a mandzsetta csatlakozóaljzatával nem azonos 
oldalon helyezkedik el, ezért nem összetéveszthetők.

A kapcsolók elhelyezése optimális, a két memória-
gomb között helyezkedik el a bekapcsológomb. Első 
teendőnk a dátum és idő beállítása. Későbbi elemcserét 
követően ezt majd újra meg kell tenni, de a memória 
adatai ilyenkor sem felejtődnek el. A kijelző legfelső 
sorában láthatók ezek az értékek. Beírást követően a 
memóriában időponttal naplózva tárolódnak a mérési 
adatok. Az M1 és M2 nyomógombokkal kiválasztott he-
lyeken kétszer 30 mérés adatai őrizhetők meg (szisz-
tolé, diasztolé, pulzus). A mérés indításakor a készü-
lék egyenletes sebességgel pumpál 180 Hgmm-ig, ha ez 
nem elegendő, automatikusan rápumpál 30 Hgmm-es 
lépésben, magas vérnyomás mérésekor akár többször 
is. A mérési idő még ebben az esetben sem több 45 má-
sodpercnél. Mérés alatt a pulzus ütemében szívjel villog 
a kijelzőn. A gyárilag csomagolt mandzsetta normálmé-
retű, 22–32 cm felkarkerületre használható. Vastagabb 
karral rendelkezők külön vásárolhatnak 32–42 cm át-
fogású nagyméretű mandzsettát. A mérés végeztével a 
vérnyomásértéket megjelenítő számok jól láthatók, 16 
mm magasak. A pulzus kijelzése kisebb méretű szá-
mokkal történik. Ha a készüléket elfelejtené kikapcsol-
ni, három perc után magától kikapcsol. A memóriában 
tárolt adatok megtekintésekor először megjelenik az ott 
tárolt értékek átlaga, majd a gomb nyomogatásával le-
het sorban megnézni a korábbi méréseket.

A készülékhez rövid, lényegre törő magyar nyelvű 
használati útmutatót mellékeltek. Jól olvasható. Az 
ábrák és a magyarázó szöveg segítségével hamar meg-
érthető a vérnyomásmérő készülék kezelése. Sajnos 
hibát észleltem: a vérnyomásérték-táblázat szlovén 
nyelven szerepel. Ez a magyarázó rész segítene a mért 
vérnyomás értelmezésében, tehát hogy mi a normális, 
illetve attól eltérő érték (alacsony, normális, emelke-
dett vérnyomás, hipertónia, súlyos hipertónia). Kap-
csolatba léptem a gyártó cég magyarországi képvisele-
tével, ahol megígérték a hiba azonnali javítását.

Tartozék a puha zipzáras táska, mely a készülék, a 
mandzsetta és akár a használati útmutató tárolására 
is kényelmes helyet biztosít. A jótállás ideje 3 év. A ga-
ranciális idő alatt meghibásodott terméket kicserélik. 
A hazai vevőszolgálat készséges a reklamációk rende-
zésében.

Pontosság: nyomás ±3 Hgmm, pulzus ±5%.
Mérési bizonytalanság: klinikai vizsgálatok alapján 

a legnagyobb megengedett szórás 8 Hgmm.

Trieber László  Vezetője egy szolgál-
tató és kereskedő cégnek, mely kór-
házak és magánszemélyek részére 
végzi orvosi és gyógyászati készülékek 
javítását, valamint forgalmazását.

  s p o r t s
Kizárólagos magyarországi 
képviselet: Weltech Med Kft.
Tel/fax: (1) 219-5435, (1) 219-5436
E-mail: weltechmed@weltechmed.hu
Web: www.beurer.hu 

Itt a mozgás ideje!
Igényes formatervezéssel és okosan kigondolt 
technológiával, a kezdők és az aktívan sportolók, 
de a profi maraton-futók számára is megvan a 
megfelelő termékünk. Újdonságok a választékban: 
innovatív pulzusórák mellkas öv nélkül, ujjérzéke-
lővel, PC-interface-el és szoftverrel együtt, komp-
lett súlymenedzsment rendszer.

Top up your life – Beurer sportórák 
a még jobb teljesítményért. 
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Nagyon sok betegség megelőzhető az egészség folya-
matos ellenőrzésével. Nem kell havonta menedzserszű-
résre vagy orvoshoz járni, mostantól elég, ha az alapve-
tő mutatókat rendszeresen megmérjük, és azokat időről 
időre kiértékeljük orvosunkkal.

A MEDISTANCE magyar fejlesztésű új generáci-
ós egészségmegőrzési távfelügyeleti rendszer, amely 
a legmodernebb internetre kapcsolható otthoni vér-
nyomás-, láz-, vércukor-, koleszterin- és testsúlymérő 
készülékekkel mért adatokat a felhasználó aktív köz-
reműködésével mobilhálózaton (GSM) küldi el egy biz-
tonságos számítógépes adattárba.

A historikusan tárolt adatokhoz a páciensek és az or-
vosok is bármikor, bárhonnan hozzáférhetnek egy jel-
szóval védett weboldalon keresztül. A  MEDISTANCE 
lehetővé teszi, hogy személyes vizit nélkül is mindig 
rendelkezésre álljon minden mért adat a páciensek-
ről.

Az orvosi, gondozói vagy családi felügyeletet igénylő 
betegek vagy veszélyeztetett emberek otthoni távfel-
ügyelete a MEDISTANCE rendszerrel lehetővé teszi 
betegségek megelőzését, korai felismerését, kezelését 
és nyomon követését.

Vészhelyzet esetén a rendszer azonnali, akár fel-
használói beavatkozás nélküli információgazdag riasz-
tást képes küldeni – mindezt egyszerűen, kényelme-
sen, a jelenlegi egészségügyi folyamatokhoz képest 
mindenki számára hatékonyabban.

A MedistAnce működése

Az otthoni készülékekkel mért adatok (vérnyomás, vér-
cukorszint, testhőmérséklet, testsúly) automatikusan, 
mobil adatátvitellel jutnak el a központi adattárba. 
Egyes készülékek képesek akár alvás közben is mérni, 
illetve továbbítani az adatokat. Ha valamilyen kiugró 
esemény következik be, a rendszer képes riasztást kül-
deni az arra jogosult orvosnak vagy családtagnak.

A biztonságos adattár a mérések eredményeit és idő-
pontját a páciens neve alatt tárolja titkosítva. Az ada-
tok historikusan kerülnek mentésre, így a teljes álla-
pot- és kórtörténet rögzítésre kerül, azok akár évekre 
visszamenőleg is lekérdezhetők.

Egy webfelületen keresztül a családtag, orvos napi 24 
órában hozzáfér az adatokhoz, amelyek segítségével fo-
lyamatosan nyomon követheti a páciens egészségi álla-
potát, anélkül, hogy személyesen kellene találkozniuk.

Kiknek ajánlott a rendszer 
használata?

otthon ápolt időskorúak• 
szívbetegek rehabilitációs • 
időszakában
vércukorproblémával küz-• 
dők folyamatos ellenőrzé-
sére
vérnyomásproblémások fo-• 
lyamatos ellenőrzésére
veszélyeztetett terhesek• 
stroke-on vagy szívműté-• 
ten átesettek

Figyelünk szerettei egészségére

OMRON M10-IT Intellisense vérnyomásmérő készülék

MultiCare IN vér-
cukor-, koleszterin-, 
trigliceridszint-mérő

Medistance
Figyelünk szerettei egészségére

1

2

3
Ön ellenőrzi az 
értékeket laptopon 
vagy mobilon

A Nagyi megméri a 
vérnyomását orvosi 
segítség nélkül.

Mi továbbítjuk 
a mért értékeket.

Nagyi jól van!

www.promedcom.hu

Medistance
Figyelünk szerettei egészségére

1

2

3
Ön ellenőrzi az 
értékeket laptopon 
vagy mobilon

A Nagyi megméri a 
vérnyomását orvosi 
segítség nélkül.

Mi továbbítjuk 
a mért értékeket.

Nagyi jól van!

www.promedcom.hu

Medistance

A nagyi megméri a 
vérnyomását orvosi 
segítség nélkül.

Mi továbbítjuk
a mért értékeket.

Ön ellenőrzi az 
értékeket laptopon 
vagy mobilon.

Nagyi jól van!

Együttműködő partnereink:

A kockázatokról olvassa el a használati 
útmutatót vagy kérdezze meg kezelőorvosát!
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balesetből vagy súlyos betegségből utókezeltek• 
egészségtudatos, a megelőzésben aktívan részt • 
vevő felhasználók

A MedistAnce előnyei a páciensek számára

állandó felügyelet alatt áll otthonában is, bizton-• 
ságban érezheti magát
nem kell feleslegesen utaznia az orvosi rendelőbe, • 
és nem kell órákat várnia az orvosra
kiugró értékek mérésénél a rendszer automatiku-• 
san azonnali riasztást küld az orvosnak vagy csa-
ládtagnak, akik így a lehető leggyorsabban tud-
nak reagálni
az eszközök automatikusan küldik az adatokat, • 
nem kell aktív közreműködés a használatukhoz
tudatosítja az egészségre való odafigyelést• 
korábbi beavatkozással megelőzhető egy súlyo-• 
sabb állapot kialakulása

A MedistAnce előnyei az orvosok számára

távolról is nyomon követheti páciensei egészségi • 
állapotát, gyógyszerszedését, csökkenti a látoga-
tások számát
az adattárházban azonnal rendelkezésre állnak a • 
korábbi mért adatok, akár évekre visszamenőleg 
(teljes kórtörténet)
több ideje jut az adatok elemzésére, korábban és • 
nagyobb bizonyossággal ismerheti fel az esetleges 
rendellenességekre, veszélyekre utaló jeleket
kevesebb adminisztráció• 

A MedistAnce előnyei a család számára

a biztonságérzetet növeli, hogy jól vannak szeret-• 
teik
riasztási funkció kiugró értékek esetén• 

További információ: (1) 453-7122
www.promedcom.hu

OMRON MIT Elite Plus automata vérnyomásmérő

Hypertonia 
megrendelői 

akció

M6 Comfort automata, 
felkaros vérnyomásmérő

•   Klinikai  validált,  túlsúlyos,  nagy  méretű  karral 
rendelkező egyénekre vonatkozóan is

•   Intellisense  technológia:  pontos,  gyors,  kényel-
mes és fájdalommentes mérés

•   Kényelmes  mandzsetta  normál  és  extra  méretű 
karra (22–42 cm)

•   Szabálytalan szívritmus érzékelése és kijelzése
•   10 év garancia – kétévenkénti bevizsgálás esetén 
•   A  Gyógyszerészi  Gondozási  Programban  a  vér-

nyomásméréshez használt készülék

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.

Megrendeléssel kapcsolatos információ: 
Tudomány Kiadó Kft.: (1) 273-2844 

e-mail: hypertonia@tudomany-kiado.hu
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Az egészséges táplálkozásnak, életmódnak szerves ré-
sze a megfelelő folyadékfogyasztás. Az egészséges fel-
nőtt ember számára napi 2-2,5 liter folyadék fogyasztása 
ajánlott.
De mit és mennyit igyunk?
Ha betegek vagyunk, teát iszunk. A reggelinket teával 
kezdjük. Teát iszunk jegesen vagy forrón a nap bármely 
szakában.
De mit is tudunk róla? Honnan származik? Hány fajta 
tea van? Mi a gyümölcstea? Mik a gyógynövényteák? 
Olyan egyszerű elkészíteni?
Néhány kérdés – néhány válasz a teljesség igénye nél-
kül egy olyan italról, ami az egyik legelterjedtebb és 
legősibb italunk. A TEA szerves része az életünknek év-
századok óta.

Honnan származik a tea?
A legendák szerint egy véletlennek köszönhetjük a 
teát. Mintegy 5000 évvel ezelőtt Szen Nung kínai csá-
szár felforralt ivóvízébe illatos leveleket sodort a szél. 
A levelek különleges, kellemes ízt, aromát adtak az 
italnak. Ez volt a tealevél, s így lett Kína a tea ősha-
zája.

A teaital valójában a teacserje szárított leveleinek 
különböző vizes kivonata vagy főzete.

A kínaiak a teáról azt tartották, hogy ápolja és meg-
hosszabbítja az életet, ezért eleinte orvosságként hasz-
nálták. Kezdetben keserűen fogyasztották, gyömbér-
rel vagy sóval ízesítve.

Európát a VII. században kezdte a tea meghódítani. 
A holland telepesek első ültetvényeiket a Ceylon-szi-
geteken hozták létre. Míg a kávétermesztés szezonális 
jellegű volt, a teatermesztés egész évben munkát és 
jövedelmet adott a munkásoknak.

Sir Thomas Lipton, a gazdag angol kereskedő 1890-
ben felismerte a teában rejlő lehetőségeket, és jelen-
tős földterületeket vásárolt a Ceylon-szigeteken. Rövid 
időn belül övé lett az ország legnagyobb ültetvénye. 
A teakereskedelem a kávétermelés korábbi útvonalain 
keresztül folyt, ami jelentősen megkönnyítette a ter-
mék értékesítését.

Amerikában is a holland telepeseknek köszönhetően 
vált ismertté az aromás ital. Ezenkívül termesztenek 
teát Oroszországban, Afrikában és Dél-Amerikában.

Hogyan készül a tea?
A teaital minőségét nagymértékben befolyásolja a tea-
cserje leveleinek szüretelése. Némely országban porszí-
vóhoz hasonló gépeket használnak, mely leszippantja 
a leveleket az ágakról. Ezt a módszert az olcsóbb teák-

nál alkalmazzák, mert így nem lehet szétválogatni a jó 
minőségű szárvégi leveleket a szár alján növő kevés-
bé értékes levelektől. A legtöbb helyen azonban még 
mindig a hagyományos módszert alkalmazzák, kézzel 
szüretelnek, ami nagyon munkaigényes.

A tealevél fogyasztásra történő előkészítési módja 
eltér a fekete, az oolong és a zöld teák esetében.

A fekete tea készítésének alaplépései a fonnyasztás, 
a sodrás, a fermentálás és a szárítás.

Először a leszüretelt leveleket szabad levegőn fony-
nyasztják. A fonnyasztás alatt a levelek veszítenek 
nedvességtartalmukból, ezzel elérhető, hogy levelek a 
sodrás előtt ne törjenek meg, illetve könnyebbé válik a 
sodrás folyamata. A sodrás során felszakadnak a sejt-
falak, és a felszínre kerülnek a sejtnedvek. A fermen-
tálás alatt a megtört, nedves levelek a levegőben talál-
ható mikroorganizmusok hatására erjedni kezdenek, 
ezáltal nő az aromaanyagtartalom. A kb. 4 óráig tartó 
erjesztés után a leveleket megszárítják (ezzel leáll az 
erjedés folyamata), méret szerint szétválasztják (ros-
tálják), majd légmentesen csomagolják.

Az oolongot (átmenet a zöld és fekete tea között) a 
fekete teához hasonlóan készítik, azonban a fermentá-
ciós idő rövidebb, mint a fekete tea esetében.

A zöld teákat egyáltalán nem erjesztik, egyes válto-
zatait nem vagy csak alig fonnyasztják. A zöld teákat 
leszüretelés után csak szárítják.

A teák minősítése
Az első, amit tudnunk kell, hogy a minősítés csak a 
száraz, egészséges levelek vizsgálatát jelenti. Nincs 
feltétlenül köze a késztermék aromájához, színéhez 
vagy ízéhez. Legjobbnak számít a kínai és az indiai 
tea, amelyek zöld vagy fekete teát adhatnak. Kitűnő a 

Néhány szó az egészséges italainkról



31Hypertonia

grúz, ceyloni, a vietnami tea is. Az eltérő származású 
teák ízben, illatban, a főzet színében és aromájában 
különböznek egymástól.

Fekete és oolong teák
darjeeling

Az elnevezés az észak-indiai teatermő hegyvidékére 
utal. Az itt (és csakis itt) termesztett tea a legjobb mi-
nőségű és a legkeresettebb teaféleség. A jó minőségű 
Darjeeling teákat legtöbbször egy bonyolult rendszer 
alapján minősítik.

Oolong (Wu Long)

Ezt az elegáns teát gyakran csak a „teák pezsgőjeként” 
emlegetik. Eredetileg Kína Fukien tartományából 
származik, évezredes kínai receptúra alapján összeállí-
tott teakeverék. A tea különlegessége a sodrás (rázás) 
módjából és az erjesztés tökéletlenségéből ered.

Zöld teák

A világ teatermelésének mindössze tíz százalékát te-
szik ki. A frissen leszedett leveleket egyszerűen beszá-
rítják, nem alkalmaznak semmiféle kezelésmódot. Az 
erjesztési művelet kihagyása révén a levelek megtart-
ják üde zöld színüket.

earl Grey

Earl Grey (1764–1845) létező személy volt, akinek 
neve – annak ellenére, hogy Anglia miniszterelnöke 
volt IV. Vilmos uralkodása alatt – sokkal inkább a róla 
elnevezett teáról maradt meg a történelemben, mely 
ma a világon a második legkedveltebb teaként ismert. 
Általában fekete teák és bergamottolaj keveréke.

Filteres teák

A levelek gépi széttörésével készülnek. A zúzott leve-
lek gyorsabban oldódnak, ami fontos a filtereknél, de 
a nagyobb felszín miatt gyorsabban romlanak meg. A 
filterbe kerülő tea nagy része nem a legjobb minőségű. 
A teljes levelű teáknak sok változata létezik, és a leg-
érdekesebb, legélvezetesebb teák nagy része nem kap-
ható filteres változatban.

A tea gyakori ízesítői
A cukor, méz, barnacukor, kandiscukor, citromlé, tej, 
vagy vaj, esetleg szeszes italok. Amikor a teát tejjel fo-
gyasztjuk, mindig a tejhez adjuk a teát és nem fordít-
va. Ezzel megelőzhetjük a tej csomósodását. A szeszes 
italokat csak nagyon kis mennyiségben, közvetlenül a 

fogyasztás előtt adjuk hozzá, mert az elején hozzáadva 
a tea aromáját elnyomják.

A tea készítése
A jó tea készítésének előfeltétele a jó minőségű ivóvíz. 
A teát úgy készítjük, hogy a vizet kezdődő forrásig me-
legítjük, de nem forraljuk hosszasan. A fekete teához 
érdemes forrásponton levő vizet használni, a zöld teá-
hoz azonban nem kell a víznek forrnia.

A főzésre szolgáló edényt sohase használjuk más cé-
lokra. Legjobb a porcelánból készült kanna vagy jénai 
üveg, zománcozott teáskanna. Alapvető szabály, hogy 
a teát soha nem szabad főzni, forralni, csak forró víz-
zel leönteni.

A teáskannát először melegítsük elő, azután szórjuk 
bele a teát. Kevés forró vízzel öntsük le, hogy a teale-
velek szétnyíljanak. Csak ezután öntünk hozzá frissen 
forralt vizet, majd a kannát lefedjük, és 3–5 percig áll-
ni, kilúgozódni hagyjuk, azután leszűrjük. A hosszabb 
ideig tartó állás, nem előnyös, mert túl sok fanyar ízű 
csersav oldódik ki a levelekből. A tea készítéséhez sose 
használjunk már kifőzött tealeveleket.

A tea nemcsak nálunk, de az egész világon rendkívül 
kedvelt ital. Koffeintartalmánál fogva serkentő hatású. 
Csersavtartalma kedvez az emésztésnek. Országonéknt, 
sőt ezen belül a különböző fogyasztók más és más mó-
don készítik. A tea helyes elkészítése során összes jó 
tulajdonságának érvényesülnie kell. A teáról mondják, 
hogy főzése művészet, amely mesteri kezet igényel. A jó 
teaital alapja a jó teaféleség megválasztása.

Manapság azonban nem csak teacserje leveléből 
készített teát fogyasztunk, igen közkedveltek a gyü-
mölcsteák, illetve a gyógynövényteák. A tea elnevezés 
itt kizárólag az ital elkészítési módjára utal, sem a 
gyümölcstea, sem a gyógyteák nem tartalmaznak tea-
cserjelevelet.

A gyümölcstea nem egy növényre utal, csupán ösz-
szefoglaló neve azon növényi főzeteknek, amelyek nö-
vényi levelet, de főként gyümölcsdarabokat, virágszir-
mokat tartalmaznak.

Gyógyteák
A herba- és gyógyteákat különböző növények virágai-
ból, bogyóiból, héjából, magvaiból, leveleiből és gyöke-
réből készítik.

A leggyakrabban használt gyógyteák (gyógynövény-
kivonatok):

Borsmentatea: étvágygerjesztő, görcsoldó, ideg-• 
nyugtató, szélhajtó, az emésztőcsatorna és a húgy-
utak fertőtlenítésére, gyomor és bélhurut, fejfájás, 
epekő ellen.
Bodzavirágtea: izzasztó, vizelethajtó, enyhe has-• 
hajtó hatású, hűléses megbetegedések esetén jó-
tékony.
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Cickafarkfűtea: emésztést serkentő, étvágyjavító, • 
epe- és májműködést elősegítő, görcsoldó, vérnyo-
máscsökkentő, húgyszervi és légzőszervi bántal-
mak, visszértágulás, gyomor- és bélhurut, vala-
mint prosztatabántalmak esetén alkalmazzuk.
Citromfűtea: ideg- és szívnyugtató, emésztést ser-• 
kentő, görcsoldó, idegerősítő, izzasztó, szélhajtó, 
epeműködést elősegítő.
Csalánlevéltea: cukorbetegség, vízkór, köszvény, • 
reuma, hólyaghurut, csalánkiütés, magas vér-
nyomás, gyomor- és bélhurut, vesehomok, bőr-
kiütések ellen, valamint vizelethajtó, gyomor- és 
bélvérzés, köhögés csillapítására isszák. Külsőleg: 
aranyeres bántalmak ellen ülőfürdőként, bőrki-
ütésre borogatásként, hajhullás és korpaképződés 
esetén, hajzsírosodás ellen mosóvízként, torok-
gyulladás ellen gargarizálásként alkalmazzuk.
Hársfavirágtea: a kamilla után a legnépszerűbb • 
házi szer. Köhögéscsillapításra, meghűlésnél iz-
zasztásra, szívműködést serkentőnek; külsőleg 
bőrápoló kozmetikai szerként, valamint toroköb-
lítőnek alkalmazzák. Sokaknak a hársfavirágtea 
mindennapi reggeli vagy üdítőitala. A tea melegí-
tőhatása különösen télen érvényesül.
Csipkebogyótea: magas a C-vitamin-tartalma, • 
erősítő, üdítő, vese- és hólyagbajok, bélhurut, 
hörghurut, magas vérnyomás, epe- és májzavarok 
esetén alkalmazzuk.

Kamillavirágtea: gyomorerősítő, nyugtató, görcs-• 
oldó, fertőtlenítő, izzasztó, emésztést serkentő, 
fertőtlenítő, gyomor- és bélhurutokat megszünte-
tő hatású. Külsőleg használhatjuk toroköblítésre, 
szemborogatásként, foghúserősítőként.

Gyógynövények felhasználása, illetve gyógyteák fo-
gyasztása előtt feltétlenül kérje ki kezelőorvosa véle-
ményét, aki az állapotának, korának, gyógyszerszedési 
szokásainak ismeretében egyénre szabottan tud taná-
csot adni az alkalmazható gyógynövény-készítmények 
hatásairól, és az ön által szedett gyógyszerekkel való 
kölcsönhatásokról.

Nagy Gyuláné Tajti Éva  Több mint 
25 éve a Semmelweis Egyetem I. 
 Belgyógyászati Klinikájának vezető di-
etetikusa. Szakterületei: nefrológia, hi-
pertónia, diabetológia. A Humán Táp-
lálkozási Szakmai Kollégium tagja.

A következő oldalon található recepteknél megadott 
mennyiségek négy személy adagjára vonatkoznak. 
A receptek kiötlője: Nagy Gyuláné Tajti Éva dieteti-
kus, a fotókat Schäffer László készítette.

SpringMed DIÉTÁS KÖNYVEK® sorozat

SPRINGMED KIADÓ
Szerkesztõség és Bemutatóterem: 1114 Bp., Bocskai út 21.

Telefon: 279 0527 • Fax: 279 0528 • E-mail: info@springmed.hu • Honlap: www.springmed.hu

Formátum: A5, 352 oldal. Ár: 2980 Ft

A könyv kedvezménnyel megvásárolható közvetlenül a kiadótól!

A szív-és érbetegek diétás könyve nemcsak szív-és érbetegnek szól! A szív-
betegségekben  történõ elhalálozás ma is  a vezetõ halálok a világon és

hazánkban is!  A könyv segítséget nyújt azoknak, akik hajlandók az
életvitelükön változtatni, hogy javítsanak az általános közérzetükön és

megelõzzék a bajt! A betegséget mindig könnyebb megelõzni, mint kezelni! 
Az orvos- dietetikus és életmódtanácsadó szerzõpáros nem egy diétával és
repeptgyûjteménnyel örvendeztette meg olvasóit és segített praktikus taná-
csaival betegeknek, hozzátartozóiknak és az egészséges életre vágyóknak! 

Miben segít Önnek ez a könyv?

Segít az étkezési szokásai kialakításában! Étrendmintákon, kiterjedt recept-
gyûjteményen, kalóriatáblázatokon és színes fotókon keresztül mutatja be,
hogy lehet egészséges ételekbõl is változatosan és finomakat fogyasztani!

SEGÍT AZ EGÉSZSÉGE MEGÕRZÉSÉBEN!

JÓ ÉTVÁGYAT ÉS JÓ EGÉSZSÉGET KÍVÁNUNK!

Új!

Szív- és érbetegek nagy diétáskönyve



Fűszeres tea

Teakoktél

Epres jegestea

Citromos-narancsos tea



Epres jegestea

Hozzávalók (4 pohárhoz):
• 6 dl citromízesítésű tea • 2 dl eperlé • 1 csipet őrölt 
szerecsendió • 1 csipet őrölt szegfűszeg • 12–14 db jég-
kocka • eper a díszítéshez

Keverje össze a teát az eperlével, ízesítse szerecsendióval 
és szegfűszeggel. Tegye a jeget egy magas pohárba, és 
töltse rá az italt. Eperrel díszítve nemcsak finom, hanem 
rendkívül mutatós is.

Fűszeres tea

Hozzávalók (4 pohárhoz):
• 6 dl Earl Grey tea • 1 dl friss narancslé • 1 dl ananász-
lé • 1 csipet őrölt fahéj • 1 csipet őrölt szegfűszeg

Keverje össze a teát a narancs- és ananászlével, ízesítse 
a fűszerekkel. A teát töltse üvegpohárba.

Citromos-narancsos tea

Hozzávalók (4 pohárhoz):
• 6 dl citromízesítésű tea • 2 dl friss narancslé • 1 csipet 
őrölt fahéj • 1 csipet őrölt szegfűszeg • a díszítéshez 
narancshéj

Keverje össze a teát a frissen csavart narancslével, íze-
sítse a fűszerekkel. A teát töltse üvegpohárba és díszítse 
narancshéjjal.

Teakoktél

Hozzávalók (4 pohárhoz):
• 6 dl zöld tea • 1 dl fehér szőlőlé • 0,5 dl meggylé • 1 
csipet őrölt fahéj • 1 csipet őrölt szegfűszeg • 12–14 db 
jégkocka

Keverje össze a teát a szőlő- és meggylével, ízesítse a fű-
szerekkel. Tegye a jeget egy magas pohárba, és töltse rá 
az italt.
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A 2009/4. számban megjelent rejtvény helyes megfejtése: George Camman, Nyikolaj Szergejevics Korotkov. • A Hartmann-Rico Hungária Kft. DermaPlast ajándékcsomagját nyer-
ték: Juhász Józsefné, Barcs; Magyar Tivadarné, Kaposvár; Morvai Imre, Gyöngyöshalász; Sarlós Dezsőné, Zalaegerszeg; Sterczer Dávid, Tatabánya.

Egy hölgy kivizsgálásra megy az 
orvosához. Az asszisztens felveszi 
az adatait. 
– Mennyi a súlya? 
– 68 kg. 
– A mérleg 90-et mutat. Magassága? 
– 165 cm. 
– Én mindössze 159 centit mértem. 
Majd vérnyomásmérés következik. 
– Asszonyom, önnek nagyon magas 
a vérnyomása… 
– Hogy a csudába ne lenne magas a 
vérnyomásom?!

A vicc poénja a rejtvény megfejtése, 
ezt kérjük a kiadó címére beküldeni.

A helyes megfejtést 
 2010. augusztus 31-ig 

beküldők között a 
TENIMED Bt. 

ajándékcsomagjait sorsoljuk ki.
Címünk: Tudomány Kiadó Kft. 

1442 Budapest, Pf. 100.

A gyógymasszírozó egyesíti a kéz- és 
a hidromasszázs élettani hatásait.

Alkalmazható a gyógyászat, 
otthonápolás, természetgyógyászat, 

sport területén. Ára: 3300 Ft

tel.: (1) 330-6418, (30) 997-7765



tudatos törôdés
a  hipertóniás  betegekkel 

A magasvérnyomás-betegség megfelelô kezelésével 
csökkenthetô a stroke kialakulásának veszélye

A Magyar Hypertonia Társaság a Magyar Stroke Társasággal együttmûködve hívja fel  

a figyelmet arra, hogy a magasvérnyomás-betegség tudatos kezelésével, a hipertóniás bete-

gekkel való „Tudatos Törôdéssel” csökkenthetô stroke (szélütés) kialakulásának veszélye.

Törôdjön Ön is magasvérnyomás-betegségben szenvedô családtagjával, hogy elkerülje  

a stroke kialakulását!

A magasvérnyomás-betegségrôl további információkat olvashat a www.vernyomasnaplo.hu internetes oldalon.

1114 Budapest, Bartók Béla út 43–47.
Tel.: 457–6500, Fax: 457–6600
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