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

„Az élet célja semmi más, mint jó evés
és jó ivás” énekli Zsupán, a csupa háj
disznókereskedő a Cigánybáró című
operettben. Már a darabban tanúi lehetünk annak, hogy megüti a guta,
azaz a kövérség káros következmén�nyel jár.

Az

orvostudomány napjainkra már
a bizonyítékok egész sorát szolgáltatta arra nézve, hogy az elhízás
igen sokféle egészségügyi probléma
forrása; kezdve a felnőttkori cukorbetegséggel és zsíranyagcsere-rendellenességekkel, amelyekhez többnyire magas vérnyomás is társul és
következményük a súlyos szív-érrendszeri események kialakulása,
munkaképtelenség, váratlan halál.
De ezen legismertebb elváltozások
mellett a kövérség természetesen a
mozgásszervi panaszokkal is összefüggésben áll, sőt még a daganatok
kialakulását is elősegítheti.
A testsúly normális szinten tartása az egészségmegőrzés alapvető
eleme, ezzel szemben a fejlett ipari
országok – beleértve hazánkat is –
lakosságának több mint a fele súlyfelesleggel él.
Mi áll ennek hátterében? A bevitt
és felhasznált energia egyensúlyának
felbillenése. Azaz nagyobb mennyiségű szervezeti energiaforrást jelentő élelmiszert – zsiradékot, szénhidrátot (cukor, liszt) – fogyasztanak el,
mint amennyi a napi fizikai aktivitáshoz szükséges lenne, amennyit képesek „elégetni”. A felesleg lerakódik,
zsírraktárak képződnek, elsősorban
a hasban, de a test egyéb, anatómiailag arra alkalmas részén is.
Hogyan lehet ezt megakadályozni, elkerülni? Az egyensúly irányába való visszalépéssel, alacsonyabb
energia (kalória, joul) tartalmú és
kisebb mennyiségű táplálék fogyasztásával, amennyiben a fizikai igénybevétel nem növelhető.
De segíthetnek a felszívódást mérséklő gyógyszerek, étrendkiegészítő
készítmények úgy, hogy a mérsékelt

étkezés okozta élvezetről nem kell
lemondani, mégis egyensúlyi irányba
billenthető az energiamérleg azáltal,
hogy csökken a keringésbe jutó tápanyag mennyisége. Ezek az anyagok
a tápcsatornába jutva nem szívódnak fel, nem jutnak a szervezetbe,
hanem természetes úton kiürülnek,
és a megkötött zsírszerű anyagok
vele együtt távoznak.
Az energiahordozók felszívódásának csökkentése miatt a szervezet az
energiát cukorfelhasználásból fedezi, és ha az nem áll elegendő men�nyiségben rendelkezésre, akkor a
korábban elraktározott zsírt mobilizálja és égeti el.
A felnőttkori cukorbetegek, a magas vérnyomás miatt szenvedők, magas vérzsír (koleszterin, triglicerid)
értékekkel élők többsége túlsúlyos
vagy elhízott (testtömeg-index [kiszámítása úgy történik, hogy a testsúlyt
elosztjuk a testmagasság négyzetével] – Body Mass Index – BMI >30
kg/m2). Számukra a fegyelmezett
életvitel: mozgás és étkezési fegyelem mellett jelentős segítség a felszívódást mérséklő szerek alkalmazása.
Ezen termékek alkalmazása végtelenül egyszerű. A zsírmegkötő készítményt fő étkezéseink közben
bő folyadékkal kell bevenni, mely
megköti az étkezéssel bevitt zsírok
jelentős részét, ezáltal gátolva azok
felszívódását. A felszívódásukban
meggátolt zsírok – annak ellenére,
hogy elfogyasztottuk – nem számítanak bele a napi kalóriabevitelünkbe,
hiszen nem hasznosulnak. Így már
egy kis odafigyeléssel és életmódváltoztatással is látható eredményeket
érhetünk el. Rendszeres testmozgással, egészségtudatos táplálkozással,
és szükség esetén egy kis segítséggel,
rengeteget tehetünk egészségünkért
és azért, hogy még jó pár év múlva is
élvezhessük életünk apró örömeit.

Nem azért élünk, hogy
együnk, hanem azért eszünk,
hogy éljünk!

A Tudomány Kiadó kiadványa a Magyar Hypertonia
Társaság és a Magyar Nephrologiai Társaság
szakmai támogatásával
A szerkesztőbizottság elnöke:
Dr. Barna István belgyógyász, vesegyógyász,
hypertoniaspecialista
A szerkesztőbizottság tagjai:
Dr. Ádám Ágnes oktató családorvos, belgyógyász
Ambrus Zsófia szakedző, rehabilitátor
Dr. Antalics Gábor oktató családorvos, belgyógyász
Dr. Barta László oktató családorvos, belgyógyász
Prof. dr. Jermendy György belgyógyász,
diabetológus, az MTA doktora
Dr. Kárpáti Róbert neurológus, pszichiáter
Nagy Gyuláné Tajti Éva dietetikus
Trieber László orvosi műszerész
Dr. Vándorfi Győző belgyógyász, diabetológus
Dr. Zajkás Gábor belgyógyász
A szerkesztőség munkatársai:
Szabó Zsuzsa: szerkesztő
Lantos Tímea: receptek
Flórkievicz Ede: rejtvény
Szerkesztőség és kiadó:
Tudomány Kiadó Kft.
1146 Budapest, Hermina út 57–59.
Telefon: (1) 273-2840, (1) 273-2844
E-mail: hypertonia@tudomany-kiado.hu
Felelős kiadó: Guti Péter ügyvezető
Kiadványmenedzser: Béki János
Nyomtatás: Infopress Group Hungary Zrt.
2600 Vác, Nádas u. 6.
Felelős vezető: Lakatos Imre vezérigazgató
Tipográfia: PORTMED Kft. – Engárd Viktor
Az újságban megjelent cikkek, receptek csak a
szerkesztőség hozzájárulásával sokszorosíthatók.
Kéziratokat, fotókat nem őrzünk meg, és nem küldünk
vissza. A Szerkesztőség és a Kiadó a hirdetések szakmai
tartalmáért felelősséget nem vállal, az a hirdetőre hárul.

HU ISSN 1789–8870

Lapunk megrendelhető
A Hypertonia és a kardiovaszkuláris rendszer
2010-ben még 1, a Diabetes még 2 alkalommal
jelenik meg. Személyes átvételkor ingyenes, postai
megrendeléskor az alábbi postázási költséget
kérjük befizetni:
Példány Hypertonia
szám
1 (egyéni)   265 Ft
10–50
1 825 Ft
51–100 2 650 Ft
101–150 3 350 Ft

Diabetes
  530 Ft
3 650 Ft
5 300 Ft
6 700 Ft

Hypertonia
+ Diabetes
  600 Ft
5 050 Ft
7 400 Ft
9 400 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.

Lapunk megjelenését támogatta:

Immáron harmadik éve jelenik meg folyóiratunk, melyben főként a magasvérnyomás-betegség kialakulásával, kezelésével, a
hipertóniás beteg veszélyeztetettségével és
életvezetésével kapcsolatos információkkal
próbálunk hasznos tanácsokat adni azoknak,
akik maguk vagy valamely családtagjuk által
érintettek ebben a betegségben. Az egészséges
táplálkozással, az aktív fizikai tevékenységgel
késleltethetjük a hipertónia kialakulását, befolyásolhatjuk a betegség súlyosságát, illetve
a betegségüket ismerő személyek a megfelelő
életvitellel megelőzhetik a további súlyos szövődmények kialakulását.
Azonban a hipertóniás esetek nagy részében már nem elegendő csak
a nem-gyógyszeres kezelés, sok beteg kényszerül vérnyomáscsökkentő
szerek folyamatos szedésére. Mindannyiunknak nehéz elfogadni, hogy
a további életünk egyik fontos része a mindennapi gyógyszerszedés. Az
életkorunk előrehaladtával sajnos gyarapszik a betegségeink száma, ezzel
párhuzamosan egyre több pirula bevételére kell odafigyelnünk. A hipertónia esetében kezdetben különösen nagy önfegyelemre van szükség, hisz
míg a betegség maga sok esetben nem okoz panaszt és tünetet, a gyógyszerek (mellék)hatása eltántoríthat minket annak folyamatos szedésétől.
A magasvérnyomás-betegség kialakulásának számos oka lehet, a szervezet működésének több pontján is beavatkozhatunk a vérnyomásérték
befolyásolására, ezért a gyógyszerek is különböző hatásmechanizmussal
hatnak a szervezetben.
A hipertónia gyógyszerelése minden esetben egyénre szabott, mely figyelembe veszi a kockázati tényezőket és a meglévő társbetegségeket.
Nem létezik olyan vérnyomáscsökkentő gyógyszer, mely mindenkire egyformán hatna, ezért sem ajánlatos orvosi tanács figyelembevétele nélkül a
másnál bevált gyógyszer hatásában bízva azt felügyelet nélkül szedni.
A hipertónia súlyosságától függően csak kevés betegnek elegendő
egyetlen szer bevétele. Van, aki csak a magas vérnyomására szed 2-3-féle
gyógyszert. Ha emellett még cukorbeteg, esetleg valamilyen zsíranyagcsere-zavartól szenved, koszorúérbeteg, vagy csontritkulása is van, máris
napi 6-8-féle tablettát kell rendszeresen szednie. A szedendő gyógyszerek
számának csökkentése érdekében a gyártók olyan kombinációs készítményeket fejlesztenek ki, melyek egyszerre több hatóanyag előnyös tulajdonságaival rendelkeznek, és ezzel csökkentik a mellékhatások gyakoriságát
és súlyosságát is.
A gyógyszereket viszont nekünk kell bevenni, rendszeresen, és az előírásoknak megfelelően. A gyógyszerszedésben nem tarthatunk hétvégi pihenőt vagy nyári szabadságot. Hiába van gyógyulni szándékozó beteg, a hivatása magaslatán álló aktív kezelőorvos, aki jól ismeri a hazai és nemzetközi
iránymutatókat és ajánlásokat, ha nem megfelelő a betegek és orvos együttműködése, akkor nem valósulhat meg a gyógyszerektől várt kedvező hatás.
Ez az állapot éveken, évtizedeken át tartó folyamatos, pontos gyógyszerelést, gyógyszerszedést igényel, mellyel a betegség rettegett szövődményei
– a stroke, a szív- és a veseelégtelenség – biztonsággal megelőzhetők.
Ezen számunk nem véletlenül a Gyógyszerészek Jubileumi Kongres�szusára jelenik meg. Lapunk számos gyógyszertárban megtalálható, olvasható, ingyenesen elvihető. Ezúton is nagyon köszönjük a gyógyszerészeknek a népegészségügyi szempontból is kiemelt jelentőségű, több mint
kétmillió embert érintő hipertóniabetegség megismertetésében és ezzel a
megelőzésében nyújtott támogatásukat.
Dr. Barna István
a szerkesztőbizottság elnöke
a Magyar Hypertonia Társaság budapesti titkára
A szerkesztőség megjegyzése: az optimális vérnyomás eléréséhez a lapunkban hirdetett
termékek alkalmazása esetén is feltétlenül szükséges az egészséges étrend, a rendszeres mozgás és az orvosa által rendelt gyógyszerek használata, valamint a rendszeres ellenőrzés! Minden esetben kérje ki kezelőorvosa véleményét!

Betegfogások patikadömping idején
Magyarországon körülbelül 2400 patika van, ebből a
Hálózati Gyógyszertárak Szövetsége (HGYSZ) 300 patikát
képvisel, és közel 800 patikus dolgozik a gyógyszertáraikban. A Szinapszis Kft. kutatása alapján minden második krónikus betegségben szenvedő betegnek gondot
jelent a gyógyszereinek kiváltása az ára miatt. A patikák
különböző marketingeszközökkel próbálják gyógyszertárhoz kötni a betegeket. A gyógyszertárkínálat nagy,
a gyógyszerész kevés, a gyógyszerárak magasak – ami
piaci szemszögből nézve azt jelenti, nehéz a vásárlót hűségessé tenni.

Nemrég életbe lépett a patikamoratórium, ami szerint egyelőre nem lehet új patikát nyitni. Ennek célja, hogy időt kapjon a kormány egy új szabályozási
rendszer kidolgozásához. A HGYSZ azt szeretné, hogy
olyan törvény szülessen, amely hosszabb távon nyújt
biztonságot, támpontot azoknak, akik ebben az üzletágban szeretnének dolgozni. A Szövetség azért jött
létre, hogy a saját álláspontjuk megismertetésével
megpróbálják a törvényhozást ez irányba terelni. Felmerült az etikus és etikátlan marketingeszközök kérdése, illetve a marketingszabályozás hiánya. A HGYSZ
úgy gondolja, a láncoknak a betegek érdekeit kell figyelembe vennie, és ezt nem sérti, ha marketingeszközökkel kívánnak élni, hisz ez mindkét félnek előnyös
megoldásokat szülhet.
Erős a verseny, kevés a lehetőség gyógyszertárhoz
kötni a vevőt. Mit tehet a gyógyszertár annak érdekében, hogy odacsalogassa, mi több, meg is tartsa a
vásárlót?
Többnyire egységes marketingfogásokkal élnek. A
patika-, törzsvásárlói és hűségkártya bevett marketingeszköz. Bizonyos termékek megvásárlása esetén
kedvezményt adnak, illetve a vevők pontokat gyűjthetnek füzetekbe vagy elektronikusan, amiket később
beválthatnak. Jelenleg több mint 100 kártya van érvényben, vagyis nem könnyű a választás, hisz ahhoz,
hogy valaki eldöntse, melyik a legmegfelelőbb, sorra
végig kellene vennie a kínálatot. Mit néz először a
vásárló? Egyértelműen azt, hogy mi kíméli jobban a
pénztárcáját, mely szolgáltatás nyújt többet kevesebbért, hiszen jelenleg sokaknak okoz óriási problémát a
receptek kiváltása.
A Szinapszis Kft. legújabb kutatása – melyet a
WEBBeteg.hu egészségportál megbízásából készített
– kimutatta, hogy a rendszeres gyógyszeres kezelésre
szoruló betegek 37 százalékának jelent komoly anyagi gondot a gyógyszerek kifizetése, míg 43 százalékuk, ha ki is tudja fizetni, nagyobb kiadást már nem
tud vállalni, így az étrend-kiegészítő termékekre, vitaminokra már nem futja. A gyógyszerek kiváltása
az 50 000 forint alatti jövedelemmel rendelkezőknek
okozza a legnagyobb nehézséget. A kutatás során ki-
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derült, hogy receptre kapható gyógyszereket minden
korcsoportban nagyszámban fogyasztanak, a megkérdezett krónikus betegek 84 százaléka szed ilyen
készítményt, de főként a legidősebbek, alacsony jövedelműek körében kiugró ennek az aránya (94 százalék). A folyamatosan szedett vényköteles készítmények között a vérnyomás- és a koleszterincsökkentők
vezetnek. A megkérdezett idősebbek körében előforduló leggyakoribb betegségek: magas vérnyomás,
mozgásszervi megbetegedés, magas koleszterinszint,
kardiológiai problémák, illetve a cukorbetegség. A
kutatásból tudjuk, hogy az emberek 92 százaléka a
recept nélkül kapható készítményeket is patikából
szerzi be. A vásárlók 50 százaléka, kortól függetlenül, a patikusnál érdeklődik az árakról. (forrás:
WEBBeteg.hu)
Nagyon sok múlik a patikuson, vagyis hogy szentel-e
elég időt a beteg tájékoztatására, az alternatívák ismertetésére. A jó hozzáállással mind a betegnek, mind
a gyógyszertárnak kedvez, hisz a beteg legközelebb is
ezt a gyógyszertárat választja, a visszatérő vásárlóval
pedig a patika állandó forgalomra, vagyis profitra tesz
szert.

Empatikus patikus
Vajon a hálózati gyógyszertárak mit tesznek annak érdekében, hogy a betegnek barátságos légkört biztosítsanak, illetve hogy a patikus jobban átérezze a betegek
problémáját, és ott, ahol mód van rá, az egyéb lehetőségek ismertetésével is segítsen.
Megkérdeztük a legnagyobb magyar hálózati gyógyszertár, a PharmaNova Zrt. (Budapesten 40 patikából
körülbelül minden 7. patika a PharmaNova tulajdona,
illetve Nyugat-Magyarországon és Észak-Magyarországon is nagyon erős a jelenlétük) igazgatósági elnökét, dr. Kinics Lászlót, aki elmondta, hogy a gyógyszertáraikban nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy
kellemesebb környezetben tudják kiváltani a betegek
a gyógyszereiket. Megfelelő létszámú személyzettel
próbálják csökkenteni a várakozási időt, ami azért nehéz feladat, mert gyógyszerészhiány van, ugyanakkor
sok a patika. A krónikus betegségben szenvedők speciális bánásmódot igényelnek. A patikus is 8 órában
dolgozik, így nem mindig tud türelmes és megértő lenni. Kommunikációs tréningekkel igyekeznek segíteni
a dolgozókat, hogy megtalálják a „közös hangot” a vásárlóval, így előbb-utóbb létrejön a harmónia beteg és
patikus között.
A Tudomány Kiadó betegtájékoztató lapjainak
(Diabetes, Hypertonia) az a célja, hogy a vásárló
olyan információkat is megkapjon, melyeket – idő
vagy alkalom hiányában – nem volt módja megtudni

a patikusától, orvosától. Több klubbal és egyesülettel állnak kapcsolatban, melyeknek tagjai rendszeres gyógyszerfogyasztók, s nekik sem mindegy, hogy
melyik patikában mennyiért válthatják ki gyógyszereiket. Nagy segítség lenne számukra, ha ezekben a
betegtájékoztató lapokban a patikák nyújtotta szolgáltatásokról, kedvezményekről is olvashatnának,
vagy a lapokkal együtt hozzájuthatnának a patika-,
törzs- és hűségkártyákhoz. Erre jó megoldás lehet,
hogy a gyógyszertárak hirdessék ezeket a szolgáltatásaikat. A postaládába dobott szórólapok, kiadványok
többsége – valljuk be – olvasatlanul kerül a szemétládába, vagyis kidobott pénz. Ráadásul felbőszítik a
„reklámújság-ellenző tábort”, akik mellesleg egyre
többen vannak. Miért is? Mert a rengeteg szórólaptól
és kiadványtól a levelek már nem férnek bele a levélládába, tehát úgymond, veszett fejsze… A lapokban
elhelyezett felhívások viszont biztosan a leginkább
érintettekhez – egyben potenciális vevőkhöz – jutnak
el…

Plusz- vagy kötelező
szolgáltatások?
A magisztrális készítményeket sok helyen visszautasítják. Dr. Kinics László szerint – ez „jó patika-rossz
patika szelekciós kérdés”. Egy normális patikában
senki nem mondhatja a betegnek, hogy ez a gyógyszer
nagyon munkaigényes, nem készítik el! Nem szabad
választás kérdése, hanem kötelezettség. Etikátlan, ha
a betegnek nemet mondanak! Nagyon rossz üzletpolitika, hiszen a beteg oda fog járni, ahol megkapja a
készítményt.
Egy másik gyógyszertárlánc, a Csillag Patikák hálózat rövid várakozási idővel kínálja a magisztrális
készítményeket. Rendkívül költséges, de szerették
volna a beteget maximálisan kiszolgálni, és azt, hogy
ne kelljen máshol kiváltania a patikában kikeverendő
gyógyszerét – tudtuk meg Burián Andrástól, a Csillag
Patikák ügyvezető igazgatójától.
A Csillag Patikák több gyógyszertárában is bevezették – amerikai minta szerint – a nyitott polcos
rendszert, vagyis, míg sorra kerül az ember, nézelődhet, válogathat a kozmetikai termékek közül, így
talán a várakozás okozta stressz is enyhül, a beteg
közérzete jobb lesz. A hálózat szakképzett személyzetével, széles termékválasztékával és szolgáltatásaival
igyekszik megnyerni és megtartani vásárlóit. Legnagyobb erényük közé sorolják a kedves, informatív kiszolgálást, a kérés nélküli információnyújtást. A 100
feletti dolgozóval rendelkező patikalánchoz jelenleg
12 közforgalmú gyógyszertár és 4 fiókgyógyszertár
tartozik Veszprém megyében, illetve Budapesten. Saját könyvelői, patikareferensi, jogi, könyvszakértői,
értékesítési és marketingapparátus támogatja őket
céljaik elérésében. Hogy mind jobban megfeleljenek

vevőik igényeinek, gyógyszertáraikat folyamatosan
fejlesztik elismert tervezők és kivitelezők segítségével. Nagykereskedőikkel jó kapcsolatot ápolnak.
Emellett a törzsvásárlói programjukban részt vevők
számára októberben egy egyéni azonosítóval ellátott
kártyát bocsátanak ki, melynek aláírását követően
a Törzsvásárlónak bármely Csillag Patikában jóváírják a pontokat a vásárlásai után. Az összegyűjtött
pontokat az aktuális törzsvásárlói katalógusban lévő
termékekre válthatják be. A vevőnek tételenként,
minden elköltött 300 Ft után 5 pontot írnak jóvá a
törzsvásárlói kártyán. Akciós periódusokban egyes
termékekre, termékcsoportokra pluszpontokat is adnak, a részletek megtalálhatók a honlapjukon és a
patikákban.
Továbbá nagy kedvezmény jár a vény nélküli termékekre 3 recept együttes beváltása esetén, illetve
Veszprémben, a Pláza Patikában szintén 3 vényért
CADHOC ajándékutalvány tulajdonosa lehet a vásárló, amit Veszprém megyében közel 2000 helyen válthat be gyógyszerre, élelmiszerre, vegyi árura, ruházatra…
A PharmaNova patikákban hűségkártyával lehet a
kedvezményeket igénybe venni. A kártyára egy adott
patikában lehet a vásárlás után járó pontokat gyűjteni, melyek később itt is válthatók be. A vásárlással értékarányosan bizonyos pontot jóváírnak, a hűségkártya-szabályzat tartalmazza, hogy mire, hogyan lehet
őket felhasználni. Ez a marketingeszközük a legkevésbé hatékony, mert szinte már majdnem mindenki él
vele. Pontosan emiatt erre nem is fektetnek olyan nagy
hangsúlyt, ellenben van egy másik marketingfogásuk,
a diszkontújság, bár ennek a nyomdai és a terjesztési
költsége elég magas. A kiadvány körülbelül 80 patikát
fed le a 141-ből. Sokan kiírják, hogy „Ne dobáljanak be
reklámújságot!”, hogy mégis bekerüljön a postaládába,
mindig bele kell tenni valamit, ami miatt kicsit más,
mint a többi. Plusz-szolgáltatásuk a 3 receptért járó
300 forintos Sodexo utalvány, amely elsősorban azoknak segítség, akik csak nehézségek árán tudják kiváltani a gyógyszereiket, így a kifizetett összegből valamit
megtakaríthatnak. A Sodexo Pass utalványok – többek
között – élelmiszerre, műszaki cikkre, könyvre, ruházatra, kozmetikumra közel 43 000 helyen válthatók
be az országban. Drága marketingeszköz, de a konkurens gyógyszertárakkal folytatott versenyben sikeres.
A nyereséggel már más a helyzet, mert a forgalmat
ugyan növeli, de tovább csökkenti a Magyarországon
amúgy is alacsony árrést.
Érdemes tehát tájékozódni a patikák kínálta szolgáltatásokról mielőtt betérnénk a legközelebbi gyógyszertárba, mert lehet, hogy ha pár száz méterrel arrébb váltjuk be a receptünket, több forint marad a
zsebünkben, vagy némiképp kompenzál bennünket az,
hogy megtaláltuk saját kedves, informatív, empatikus
patikusunkat.
Lázár Virág
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Az orvosmeteorológia aktuális kérdései – II.
Az őszi időszakra a frontbetörésekkel kísért, változékony
időjárás a jellemző. Mint előző számunkban olvashatták,
a hideg-, melegfront, a szél komoly hatást gyakorol az
arra érzékenyek szervezetére – többek közt a hidegfront hatására erősödnek a reumás és migrénes jellegű
fájdalmak, a reflexidő meghosszabbodik, az érintettek
álmosságra panaszkodnak, fokozódik a görcskészség,
a trombóziskészség, halmozódnak az asztmás rohamok. A melegfront sem kímél bennünket: fokozódik az
anyagcsere, szaporább a szívműködés, jellemző az álmatlanság, nyugtalanság, ingerlékenység, gyakoribb
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a depressziós tünetek megjelenése. S akkor még nem
beszéltünk a légszennyezettségről. A levegőben lebegő
részecskék közt rengeteg növény pollenje is megtalálható, amivel a pollenallergiásoknak kell elsősorban számolniuk. Cikksorozatunk második részében egyéb érdekességek mellett erről is olvashatnak.

Pollenallergia – szénanátha
A mai időjárás-előrejelzés szerves része a pollenjelentés, nem véletlenül. A múlt század elején Magyarországon a szénanátha még
csak kb. a lakosság 1 százalékát érintette, ma már 25–40 százalék közé tehető azok aránya, akik enyhébb vagy
súlyosabb formában szenvednek a betegségtől. A szénanátha okozói a pollenek, a fák, füvek, gyomok virágporai,
melyek a nyálkahártyára kerülve immunológiai folyamatokat indítanak be
az érzékennyé vált szervezetben.
A szénanátha fő tünetei a szezonális nátha, bőséges vizes orrfolyás, orrdugulás, tüsszögés, orr-, garat-, szemviszketés, könnyezés. Közvetlenül nem
okoz szív- és érrendszeri tüneteket, de
a allergiát gyakran kísérő álmatlanság, stressz megviseli keringési rendszerünket is. A komolyabb veszélyt az
jelenti, hogy súlyosabb esetben allergiás asztma is kialakulhat. Tünetei az
állandó köhögés, fulladás, sípoló kilégzés.
Allergia szempontjából elsősorban
azoknak a növényeknek a pollenjével
kell számolni, melyeket a szél poroz
be, mert a virágzásuk során nagy tömegben levegőbe juttatott pollent a
légáramlatok kilométerekre is elszállíthatják. A meleg, száraz, szeles idő
különösen kedvez a virágpor terjedésének, egy kiadós eső után pedig jelentősen csökken a levegő a porszennyezettsége, így a pollentartalma is.
Évszakos ingadozást figyelhetünk
meg a levegőben lévő pollen mennyiségében, és ami ugyanilyen lényeges, ös�szetételében is. Ez azért fontos, mert
az emberek többsége csak egy vagy néhány növény virágporára allergiás. A
pollennaptárból tájékozódhatunk arról, hogy az a növény, amelyre allergiásak vagyunk, mikor szórja pollenjét.

Asztma
Érdekes megfigyelés, hogy az asztma és a krónikus
obstruktív tüdőbetegség (COPD) akut fellángolásai
miatti kórházi felvételek és sürgősségi beavatkozások
gyakorisága szeptember második felében kiemelkedően magas. Ennek hátterében a nyári vakáció utáni
iskolakezdéssel összefüggően gyakoribbá váló vírusfertőzések állnak. Más szóval, felnőttek esetében az akut
asztma és COPD fellángolásai hátterében felfedezhető
vírusinfekciók (főleg rhinovírus) szállítói (vektorai) a
közösségbe járó gyermekek. Célszerű tehát, hogy az
asztmás gyermekek fenntartó kezelésére különös gondot fordítsunk iskolába induláskor, ugyanez érvényes
a közösségbe járó gyermekek asztmában szenvedő családtagjaira is. Érdekes, hogy a szeptemberi járvány tekintetében a földrész befolyásolja az akut tünetek felléptének időpontját: északon korábban lezajlik, mint
az északi félteke délebben fekvő vidékein.
Ismert, hogy villámlással járó viharokat követően
az asztma okozta kórházi felvételek gyakorisága nő.
A jelenség hátterében feltehetően az ózonkoncentrációnak az elektromos kisülések okozta növekedése áll.
A nyár végén a levegő nagyobb pollenkoncentrációja
növeli meg az asztmás rohamok gyakoriságát. Az asztmás roham kiváltója lehet továbbá a száraz, téli hideg,
illetve az erősen párás levegő, valamint a köd. A köd
önmagában nem szennyezőanyag, azonban az apró
vízcseppekhez szennyezőanyagok tapadhatnak, és ezáltal növekszik a légutak immunsejtjeivel kölcsönhatásba kerülő szennyezések felülete.

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.

Hörgőszűkülettel járó
(obstruktív) tüdőbetegségek
Az asztma és az ún. COPD, azaz
krónikus obstruktív légúti betegség
tartozik ebbe a betegségcsoportba.
Mindkettő hörgőszűkülettel jár, azonban
lényeges különbség, hogy míg az asztma
hörgőtágítókkal kezelhető, a COPD
visszafordíthatatlan betegség, a tünetek
enyhíthetők, de meggyógyítani nem
lehet. Mivel a tüneteik nagyon hasonlóak
– köpetürítéssel kísért köhögés, nehéz
légzés –, fontos a helyes diagnózis, mert a
két betegség kezelése és kimenete eltér.
A COPD kialakulásában fontos szerepe
van a dohányzásnak, de tudni kell, hogy
nem csak a dohányosokat érintheti a
betegség, és az asztma és a COPD együtt
is előfordulhat. Tartós, idővel súlyosbodó
köhögés, nehéz légzés esetén, illetve ha az
asztmagyógyszerrel nem érhető el a kívánt
hatás, feltétlenül orvoshoz kell fordulni!

A Medel Check vérnyomásmérők új korszakot
nyitnak a vérnyomásmérésben, a készülékekkel a
Check 3 technológia révén a pontatlan mérés kiküszöbölhető! A készülék érzékeli a mozgást, a beszédet, kijelzi a szabálytalan szívritmust. A készülék
kiemelt 5 év cseregaranciával rendelkezik, nincs hitelesítési és javítási költség.
Megrendeléssel kapcsolatos információ:
Tudomány Kiadó Kft.: (1) 273-2844
e-mail: hypertonia@tudomany-kiado.hu
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Földrengés
A Los Angelesben 1994 januárjában lezajlott földrengés napján a szívizominfarktus okozta halálozás az
addigi napi átlag ötszörösére ugrott (4,6-ról 24-re). A
24 haláleset közül mindössze három halálozás történt
extrém fizikai megterhelést követően, a többi esetben
az emocionális stressz jelenthette a koszorúér-betegség talaján fellépett hirtelen halál közvetlen kiváltó
tényezőjét.

Az időjárás hatása 65 év felett
Számos közleményből kitűnt, hogy a betegek bizonyos
alcsoportjai – főként az idősek – különösen érzékenyek
az időjárás kedvezőtlen hatásaira. Brazíliában, São
Paulóban a 65 évesnél idősebbek egyéves halálozása
a légszennyeződési összetevők közül a részecske-koncentrációval mutatta a legszorosabb összefüggést. A
kapcsolat közel lineáris volt, és nem lehetett meghatározni a részecske-szennyeződés „biztonságos” küszöbértékét.
Egy elemzésből kiderült, hogy szabadidős aktivitás
nyáron 86 százalékkal több volt, mint télen. 15 percnél tartósabb önkéntes fizikai megterhelésnek 72 százalékkal többen vetették alá magukat nyáron, és télen
64 százalékuk bizonyult fizikailag inaktívnak, szemben a nyári 49 százalékkal. Ezeknek a különbségeknek a legfőbb oka az alacsonyabb napi hőmérséklet és
a nagyobb csapadékmennyiség, következménye pedig
a téli energiafelhasználás csökkenése és a súlygyarapodás, aminek az egészségre gyakorolt hatása pedig
nyilvánvaló.
Magyarországon Kriszbacher Ildikó és munkatársai
a szívinfarktus (AMI) gyakoriságának szezonális változását mérték fel az évszakok, illetve a hőmérséklet,
légnyomás és a fronthatások függvényében. A 2000 és
2004 közötti, AMI miatti 82000 kórházi felvétel klimatikai körülményeit analizálták. Jelentős évszaki
különbséget találtak: az előfordulás csúcsa tavaszra, a
mélypont a nyári hónapokra esett.
Az Egyesült Államokban egy munkahely betegállományra vonatkozó négyéves napi adatait feldolgozva
az időjárási tényezők hatását vizsgálták, miután statisztikai módszerekkel a időbeli viszonyok (év, évszak,
a hét napjai) befolyását kiiktatták. A páratartalom érdektelen volt a távollétek szempontjából, míg a hőmérséklet, csapadék, havazás, légnyomás és szélsebesség a
betegállományok alakulását egyértelműen, egymástól
függetlenül növelte.
Spanyol szerzők a 65 évesnél idősebbek tízéves téli
(1815 téli nap) halálozási adatait (összesen 133000
halálesetből) vetették össze a napi hőmérsékleti maximummal. Az össz-halálozás a szélsőséges téli hideg
után 7–8 nappal erőteljesen megemelkedett. A keringési betegségek okozta halálozásra szűkítve az elemzést,
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az időbeli elcsúszás 7–14 napos volt. Érdekes, hogy
légzőszervi okok esetén két csúcsot lehetett rögzíteni:
a hideghatás után 4-5, majd 11 nappal. A 41 °C-ot meghaladó napi maximum esetén a 75 évesnél idősebbek
körében előforduló halálozás az átlaghoz képest mintegy 51 százalékkal emelkedett Celsius-fokonként. Ez
a hatás jelentősebb volt a szív- és érrendszeri, mint
a légzőszervi halálokok tekintetében, és kifejezettebb
volt a nők, mint a férfiak esetében. A légszennyeződési
tényezők közül az ózonkoncentrációval találtak összefüggést, különösen 75 évesnél idősebb férfiakra nézve.
A hőség okozta halálesetek jelentős része még azelőtt történt, hogy a beteg orvosi megfigyelésben, illetve kezelésben részesülhetett volna. Négy észak-amerikai nagyvárosban megvizsgálták a hőséget detektáló
és arra figyelmeztető rendszerek (hőségriadó, hőriadó)
hatásfokát. Telefonon megkérdeztek városi lakosokat
arról, hogy milyennek ítélik meg a saját fenyegetettségüket nagy hőség esetén, mit tudnak a hőségriadóról,
és milyen tennivalókról tájékoztatták őket a hőhullám
hatásának enyhítésére. A 908 válaszból kiderült: szinte mindenki (90%) tudott a hőségriadóról, főként a
csaknem teljes média-lefedettségnek köszönhetően.
Bár az esemény maga széles körben ismeretes volt,
kevésbé tudták a megkérdezettek, hogy mi ilyenkor a
tennivaló. Csupán felük számolt be arról, hogy megváltoztatta a szokásos életvitelét, és – noha számos
különböző tanács állt rendelkezésükre a hőhullám
okozta egészségkárosodás enyhítésére – a legtöbb válaszoló mindössze azt említette, hogy „mindenképpen
kerülte a szabad téren való tartózkodást”.
A válaszolók légkondicionálóval való ellátottsága
csaknem teljes volt, ám kb. egyharmaduk elpanaszolta, hogy a légkondicionáló használatakor anyagi szempontokat is mérlegelniük kellett.

Ismétlés a tudás…
S hogy minél felkészültebben nézhessünk szembe az
időjárás kihívásaival, a cikksorozat végén elolvashatják
újra az előző számunkban is megjelent jó tanácsokat:
• Időjárási frontok megjelenése, hirtelen felmelegedés vagy lehűlés esetén a nem egészségesek legyenek 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 veszélyeztetetteknek
és végül az egészségügyi szervezőknek.
Dr. Váradi András
Semmelweis Egyetem, I. Belgyógyászati Klinika

A cukorbetegség (diabétesz) idült megbetegedés, fő jellemzője a vér emelkedett cukorszintje, mely laboratóriumi vizsgálattal mutatható ki. A betegség oka a hasnyálmirigy által termelt inzulin nevű hormon hiánya (1-es típusú cukorbetegség), vagy a szervezet inzulinnal szembeni érzéketlensége (inzulinrezisztencia,
relatív inzulinhiány) (2-es típusú vagy időskori cukorbetegség). Az inzulin hiányában, nem megfelelő hatásában a sejtek nem képesek a glükóz (cukor) felvételére, a vércukorszint megemelkedik. A tartósan emelkedett vércukorszint (hiperglikémia) sokáig nem okoz tüneteket, miközben komoly károsodásokat okozhat
a szervezetben – károsítja az ereket, ennek következményeként többek közt vesebántalmat (nefropátia),
idegbántalmat (neuropátia) okozhat, a szem ereinek károsodása súlyosan rontja a látást (retinopátia). Szűrővizsgálattal a betegség kockázata felmérhető, ill. az ún. előállapotok kimutathatók, így a korán elkezdett
kezeléssel a cukorbetegség kialakulása megelőzhető vagy késleltethető, a szövődmények elkerülhetők.

Adatlap a 2-es típusú cukorbetegség kockázatának felmérésére
Karikázza be a megfelelő választ, és számolja ki az elért pontértéket!

Életkor

45 év alatt
45–54 év között
55–64 év között
64 év felett

0
2
3
4

Testtömegindex (BMI)

Végez-e legalább 30 perces
fizikai tevékenységet
naponta?
Igen
Nem

(az alsó bordák és a csípőtövis közötti távolság felénél mérve – gyakorlatilag a köldök vonalában, közepes
belégzés után)

Férfiak

(A testsúly kg-ban, osztva a méterben mért testmagasság négyzetével.
Pl.: 165 cm és 70 kg esetén a számítás: 70/[1,65×1,65]=25,7)

kisebb, mint 25 kg/m2
25–30 kg/m2
nagyobb, mint 30 kg/m2

Haskörfogat

0
1
3

0
2

kisebb, mint 94 cm
94–102 cm
nagyobb, mint 102 cm

Nők

kisebb, mint 80 cm
80–88 cm
nagyobb, mint 88 cm

Milyen gyakran fogyaszt
zöldséget vagy gyümölcsöt?
Minden nap
Nem minden nap

Kockázat a cukorbetegség 10 éven belüli
kialakulására
Kevesebb, mint 7 pont: Alacsony. Becslések szerint
100 főből 1 esetben lesz valaki cukorbeteg.
7–11 pont: Enyhén fokozott kockázat. Becslések szerint 25 főből 1 esetben lesz valaki cukorbeteg.
12–14 pont: Fokozott kockázat. Becslések szerint 6
főből 1 esetben lesz valaki cukorbeteg.
15–20 pont: Magas. Becslések szerint 3 főből 1 esetben lesz valaki cukorbeteg.
Több mint 20 pont: Igen magas. Becslések szerint 2
főből 1 cukorbeteg lesz.
Mit tehetünk a cukorbetegség kockázatának
csökkentése érdekében?
Az életkorunkkal és a genetikai hajlammal nem tehetünk semmit. Jó hír, hogy a többi cukorbetegségre
hajlamosító tényezőt befolyásolhatjuk! A súlytöbblet,
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Szed-e rendszeresen
vérnyomáscsökkentő
gyógyszereket?
Nem
Igen

Mértek-e Önnél valaha
emelkedett vércukorértéket
Nem
Igen

Van-e családtagjai között
vagy közeli rokonságában
cukorbeteg?
Nem
Igen: nagyszülő, nagynéni,
nagybácsi vagy elsőfokú
unokatestvér
Igen: szülő, testvér vagy
saját gyermek

0
2

0
5

0
3
5

a nagy haskörfogat, a mozgáshiány, a táplálkozási szokások megváltoztatása, a dohányzás elhagyása tőlünk
függ! Az életmód megváltoztatásával megelőzhetjük
vagy jelentősen késleltethetjük a cukorbetegség kialakulását. Ha családjában van cukorbeteg, feltétlenül
ügyeljen arra, hogy testsúlya ne növekedjék az évek során. A haskörfogat növekedése fokozza a kockázatot,
míg a fizikai aktivitás csökkenti. Figyeljünk az étkezésünkre, fogyasszunk minél több nagy rosttartalmú növényi táplálékot. Kerüljük az állati zsírok fogyasztását,
részesítsük előnyben a növényi zsiradékokat. A cukorbetegség kezdetben tünetszegény! Ha 12–14 pontot ért
el a teszt során, feltétlenül ajánljuk a helyes, szükség
esetén súlycsökkentő étrend tartását és a fizikai aktivitás fokozását. Forduljon orvosához, aki laboratóriumi
vizsgálatot végeztet a cukorbetegség korai kimutatása
érdekében. Ügyeljen a testtömegindexre: ha 25–30 közötti, csökkentse súlyát, ha 30 feletti, az elhízás kedvezőtlen hatásaira feltétlenül számíthat.

Szűrővizsgálat – első lépés az egészség megőrzésében
A betegségek minél korábbi stádiumban történő felismerése az orvosi tevékenység egyik régi keletű, alapvető törekvése. Különösen az idült betegségek időbeni
felismerésének tulajdonítunk nagy jelentőséget abban
a reményben, hogy a korán megkezdett kezeléssel a
kórlefolyást előnyösen befolyásolhatjuk, s így a hosszú
betegségtartam alatt esetlegesen jelentkező szövődmények elkerülhetők lehetnek. Az idült betegségek felismerését célzó szűrővizsgálatok napjainkban egyre népszerűbbek, ez különösen igaz a 2-es típusú diabéteszre.

A

harmadik évezred beköszönte óta a cukorbetegek
száma a világ népessége körében megkétszereződött.
A cukorbetegség – orvosi néven diabétesz – mára globális „járvánnyá” alakult, mely súlyos szociális és gazdasági következményekkel jár. Jelenleg a világon 230
millióra tehető a cukorbetegek száma, de 20 éven belül
350 millióval kell számolnunk. Évente 3 millióan halnak meg a diabétesz szövődményei miatt.
Hazánkban az ismert cukorbetegség gyakorisága a
felnőtt lakosság körében 7–8%-ra becsülhető, azaz több
mint félmillió magyar állampolgár szenved e betegségben. A cukorbetegek döntő (90%-ot meghaladó arányú)
többségének felnőttkori, úgynevezett 2-es típusú diabétesze van. A 2-es típusú diabétesz előfordulása az életkorral együtt növekszik, a magasabb életkorú lakosság
körében elérheti a 15–20%-ot is. Napjaink jellegzetes
gondja, hogy a betegség megjelenése egyre fiatalabb
életkor felé tolódik. A rossz irányú változások hátterében az elhízás és a mozgásszegény életmód áll. A 2-es
típusú diabéteszt megelőző szénhidrátanyagcsere-zavarok időbeni felismerése a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásának megelőzését is szolgálja, hiszen
a korai diagnózis és az életmódi kezelés sok esetben
gyógyszeres terápia nélkül is eredményes. Fontos tudni, hogy a cukorbetegség évekig fennállhat jelentősebb
tünetek nélkül, súlyos szervi károsodásokat okozva.
Korai felismerése csak szűrővizsgálattal lehetséges.

Kik a veszélyeztetettek?
Mondhatni szinte mindenki 45 év felett, de különösen
azok, akik
• családjában cukorbetegség fordult elő (szülő, gyermek, testvér, nagyszülő, nagynéni, nagybácsi),
• magasvérnyomás- vagy vérzsírbetegségben szenvednek,
• elhízottak,
• valamely szív- és érrendszeri betegségben szenvednek,
• 4000 g-nál nagyobb súlyú újszülöttnek adtak életet,
• terhessége alatt terhességi cukorbetegséget találtak.

A cukorbetegség szűrése tehát sokaknak érdeke.
Ugyanakkor ma már nyilvánvaló, hogy nem érdemes a
lakosság egészét vizsgálni, hiszen sokak soha nem lesznek cukorbetegek, a teljeskörű szűrés igen nagy szervezési feladat, valamint rendkívül költséges. Ezért a világon több helyütt úgynevezett kockázat-alapú szűrést
alkalmaznak. A Magyar Diabetes Társaság a 77 Elektronika Kft. támogatásával 2008–2009-ben egy kockázat-alapú szűrést indított háziorvosok bevonásával.
A szűrés két lépcsőben zajlott. Először a vizsgálatot
vállaló egyén egy nemzetközileg elfogadott és hitelesített kérdőívet (Findrisk) töltött ki, melyet mi is ismertetünk. A kérdésekre adott válaszokat pontozási rendszerrel értékeltük (maximálisan elérhető pontszám
26). A 12 vagy annál több pontértékekkel rendelkező
személyek esetében, az Egészségügyi Világszervezet
előírásait követve, vérvétel után laboratóriumban éhgyomri vércukorvizsgálatot, kétes értékek esetén vércukorterhelést végeztünk. A több mint 8000 résztvevő
közül közel 4000-nél találtunk a kérdőív eredményeként 12 vagy ennél nagyobb pontszámot. A vércukorvizsgálatok alapján közülük 3% bizonyult cukorbetegnek, nekik jó esélyük lesz a korszerű életmódi és
gyógyszeres kezeléssel a szövődmények elkerülésére.
Több mint 9%-nál a cukorbetegség előállapotait tudtuk
kimutatni. Náluk életmód-terápiával a betegség kialakulása megelőzhető. Ez a vizsgálat arra is bizonyítékkal szolgált, hogy érdemes egy ilyen egyszerű módszert
alkalmazni a cukorbetegség, illetve előállapotainak kimutatására hazánkban is.
Idén egy 100 000 főt célzó újabb vizsgálat indul,
szintén háziorvosok bevonásával.
Lapunk hasábjain szeretnénk Önnek is lehetőséget
adni, hogy megismerhesse a cukorbetegség kialakulásának kockázatát. Töltse ki a mellékelt kérdőívet!
Ha Ön már cukorbeteg, akkor ennek semmi értelme,
de családtagjainál annál inkább! Összegezze a pontokat, ha pontszáma 12 vagy e fölötti, keresse fel háziorvosát, és kérje meg, hogy küldje el a laboratóriumba
vércukorterhelésre. A vizsgálathoz egy éhomi, majd
75 g glukózt tartalmazó oldat elfogyasztását követően
2 óra múlva levett vérmintát használnak. (A glükózt
háziorvosa írja fel, gyógyszertárban lehet kiváltani, és
az oldatot a laboratóriumban készítik el.) A két vércukorvizsgálat alapján megállapítható, hogy Önnek már
cukorbetegsége van, estleg annak előállapotai állnak-e
fenn, vagy éppen semmiféle eltérés nem látszik.
Ha a vizsgálat bármiféle rendellenességet mutat,
háziorvosa képes annak ellátására, vagy beutalhatja
Önt a területileg illetékes diabétesz szakrendelésre.
A cukorbetegségről még többet megtudhat a Diabetes betegtájékoztató újságból, a www.diabetes.hu vagy
a www.diabet.hu/beteginfo honlapon.
Dr. Vándorfi Győző
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Van-e a cukorbetegek életmód-terápiájának,
illetve a vércukorcsökkentő gyógyszereknek
vérnyomáscsökkentő hatása?
Régóta ismert, hogy a diabétesz mellitusz és a hipertónia, azaz a cukorbetegség és a magasvérnyomás-betegség egymással szorosan összefügg. Számos felmérés
igazolta, hogy a jellegzetesen felnőtt- vagy időskorban
kezdődő 2-es típusú cukorbetegségben szenvedők kb.
80 százalékának egyidejűleg magas a vérnyomása is.
A korszerű terápia – mind diabéteszben, mind hipertóniában – az idült szövődmények, a szervkárosodások vis�szaszorítását célozza. E betegcsoportban az igazi kihívást
a szív- és érrendszeri betegségek kezelése, megelőzése
jelenti. A kezelés összetett: magában foglalja az életmódbeli ajánlások követését és a gyógyszeres kezelést,
utóbbi esetben a beteget vércukorcsökkentő, vérnyomáscsökkentő szerrel, gyakran vérzsír-csökkentő gyógyszerekkel, ill. aszpirin együttes adásával kell kezelni.
Sokat vizsgált kérdés, hogy az eredetileg a vércukor
előnyös befolyásolását célzó eljárások és gyógyszerek
„mellékhatásként” befolyásolják-e a vérnyomás alakulását. Nézzük át ilyen célból a 2-es típusú cukorbetegek
kezelésében használatos életmód-terápiát, ill. a gyógyszerek egyes hatástani csoportjait.

A cukorbetegség
nem-gyógyszeres
kezelési lehetősége
A 2-es típusú cukorbetegek számára tanácsolt életmód-változtatás jelentősége nem lebecsülendő.
A betegek jellemző módon általában elhízottak, több-kevesebb
testsúlyfelesleggel rendelkeznek.
Dokumentált, hogy testsúly-csökkentéssel, a fizikai aktivitás fokozásával, megfelelő étrend tartásával nemcsak a vércukorértékek,
hanem a vérnyomás és a társuló
szív- és érrendszeri kockázati tényezők (pl. vérzsírok) is előnyösen
változnak. Értelemszerű, hogy a
dohányzás teljes abbahagyását
kell tanácsolnunk valamennyi
cukorbetegünknek. A hipertónia
nem-gyógyszeres kezelésével elérhető szisztolés vérnyomás-csökkentést a mellékelt táblázat foglalja össze.

Szájon át szedhető
antidiabetikumok
vérnyomáscsökkentő hatása
A szájon át szedhető antidiabetikumok (orális vércukorcsökkentő gyógyszerek) fő hatása értelemszerűen
a vércukorcsökkentő tulajdonságukkal áll összefüggésben. Mindazonáltal néhány szer lehetséges vérnyomáscsökkentő hatását is vizsgálták. Ennek magyarázata kézenfekvő: 2-es típusú diabéteszben igen gyakran
észlelhető hipertónia, s ha olyan orális antidiabetikum
áll a betegek rendelkezésére, amely esetleg csökkenti a
vérnyomást is, az nyilvánvaló többletelőnyt jelent.

Metformin
A 2-es típusú cukorbetegek gyógyszeres terápiájakor
elsőként választandó készítmény. A metformin hasz-

Életmód-terápia
Éveink számának növekedésével legtöbbünk kilóinak száma,
néhányunknak vérnyomása is emelkedik. S mert olvastuk
valahol, hogy ebből baj lehet, elmegyünk orvosunkhoz
szűrővizsgálatra. Ilyenkor gyakran hangzik el a mondat: nem
kell gyógyszert szednie, de életmód-terápiára van szükség.
S egyből elkeseredünk – koplalás, örökös éhezés jut az
eszünkbe. Pedig az életmód-terápia, csak annyit jelent, hogy
összhangot teremtenünk a tevékenységünkből (munka, sport),
testsúlyunkból, állapotunkból fakadó tápanyagszükséglet
és az elfogyasztott étel mennyisége – helyesebben
kalóriatartalma – között, amit kiegészítünk rendszeres
mozgással. Csak egyszer kell időt szakítanunk arra, hogy
tápanyagtáblázat segítségével számoljuk ki, mennyi kalóriát
vettünk magunkhoz eddig, nézzük meg, hogy életmódunk
alapján mennyire lenne szükségünk. Ez alapján könnyen
összeállíthatjuk magunknak a szükséges kalóriatartalmú és
tápanyag-összetételű étkezéseket koplalás nélkül is. Aki
nem akar vagy nem tud edzőterembe járni, az jó, ha tudja,
szervezetünk karbantartásához napi háromnegyed-egy
óra erősebb iramú sétával is komolyan hozzájárulunk.
Tehát az életmód-terápia nem fogyókúra, hanem a
mindenki számára ajánlott egészséges étkezési és
mozgási szokások kialakítása – egy életre szólóan.

Hypertonia

13

Hipertóniás betegek nem-gyógyszeres kezeléstől várható eredmények
(a Magyar Hypertonia Társaság szakmai irányelve [2009] nyomán)
A kezelés elemei

Ajánlás

Szisztolés vérnyomás csökkenése

Testsúlycsökkenés

Optimális, 25 kg/m -nél kisebb BMI elérése vagy
fenntartása

−5 és −20 Hgmm/10 kg fogyás

Sófogyasztás csökkentése

Sófogyasztás (NaCl) csökkentése 6 g/nap alá

−2 és −8 Hgmm között

Mediterrán* étrend
alapelveinek alkalmazása

Zöldség-gyümölcs, zsírszegény tejtermékek
fogyasztása, telített zsírok fogyasztásának
csökkentése, káliumban, kalciumban dús étrend

−8 és −14 Hgmm között

Rendszeres fizikai
aktivitás

Rendszeres fizikai aktivitás (30–60 perc/nap)
lehetőség szerint minden nap az életkornak
megfelelő szubmaximális** frekvencián

−4 és −9 Hgmm között

Minimális
alkoholfogyasztás

Nem több, mint 2 ital/nap/férfi (25 g alkohol),
vagy 1 ital/nap/nő (12,5 g alkohol)

−2 és−10 Hgmm között

2

*DASH diéta: gyümölcsökben, zöldségekben, alacsony zsírtartalmú tejtermékekben gazdag étrend
** szubmaximális szívfrekvencia = 220 – életkor (év) × 0,7
nálata már több évtizedes múltra tekint vissza, noha
hazánkban csak néhány éve van forgalomban. A metformin fő hatása az inzulinrezisztencia csökkentése.
Az orvosi szakirodalomban a metformin vérnyomáscsökkentő hatásáról meglehetősen ellentmondó
adatok találhatók. Az ellentmondás oka, hogy számos
vizsgálat kis esetszámú, kontroll nélküli tanulmány
volt. Mértékadónak inkább a nagyobb, kontrollált klinikai tanulmányok tekinthetők.
Összességében véve az állapítható meg, hogy metformin mellett klinikailag értékelhető mértékű vérnyomáscsökkenés nem figyelhető meg.

Inkretinmimetikumok – liraglutid

Tiazolidindionok – rosiglitazon, pioglitazon

Az orvostudomány és a gyógyszeripar utóbbi közel
másfél évtizedes kutatásainak eredményeképpen egy
merőben új hatástani csoportot fejlesztettek ki, az inkretinmimetikumokat, a gyógyszerek sikerrel túljutottak a vizsgálati perióduson, s már néhány éve forgalomba kerültek.
Inkretineknek az emésztőrendszer speciális sejtjeiben termelődő hormonokat nevezzük, amelyek a táplálék szénhidrátkomponensei hatására választódnak
el, s közvetett módon, összetett hatásmechanizmussal
döntően az étkezés után vércukorszintet csökkentik.
A bélben azonban rövid idő (néhány perc) alatt lebomlanak, ezért hatásuk is rövid. Az inkretinmimetikumok ezekhez a hormonokhoz hasonló vegyületek, de
tovább maradnak aktívak, így hatásuk elhúzódó. Hazánkban ez év elején váltak elérhetővé. A gyógyszerek
(exenatid, liraglutid) nem tabletta formájában állnak
rendelkezésre, a készítményt az inzulinhoz hasonlóan
a bőr alá kell injekciózni.
A liraglutid nemcsak a vércukorértéket, hanem a
testsúlyt és a szisztolés vérnyomást is jelentősen csökkenti. Különböző tanulmányokban a szisztolés vérnyomás csökkenését 2,7–4,5 Hgmm közöttinek találták.

A tiazolidindionok („glitazonok”) ún. inzulinérzékenyítő szerek, főleg inzulinrezisztens cukorbetegségben
szenvedők körében választjuk akkor, ha metforminkezeléssel már nem érhető el jó anyagcsere-egyensúly, s
kombinációs, több szert együttesen alkalmazó kezelés
válik szükségessé.
A tiazolidindionok az inzulinérzékenység növelése, az
inzulinrezisztencia csökkentése révén számos előnyös
metabolikus hatással rendelkeznek. Ezen túlmenően
vérnyomáscsökkentő hatásukat is igazolták különböző
állatkísérletes modellekben és humán vizsgálatokban.

Prof. dr. Jermendy György A Fővárosi Bajcsy-Zsilinszky Kórház III. Belgyógyászati Osztályának osztályvezető
főorvosa, az orvostudomány (MTA)
doktora, a Semmelweis Egyetem címzetes egyetemi tanára. Tagja a Magyar Belgyógyász Társaság és a Magyar Hypertonia
Társaság vezetőségének, a Belgyógyász Szakmai Kollégiumnak, 1995–2004-ig a Magyar Diabetes Társaság főtitkára, utána 2007-ig elnöke, majd 2007 óta elnökhelyettese.

Alfa-glukozidázgátlók – akarbóz
Az akarbóz fő hatását a vékonybélben fejti ki, ahol a
glükóz felszívódását csökkenti, időben azt elhúzódóvá
teszi. Ebből adódóan elsősorban az étkezés utáni vércukorszintet csökkentő hatása aknázható ki a cukorbetegek kezelésekor. Az akarbózzal végzett nagy klinikai vizsgálatban (STOP-NIDDM) azt találták, hogy
akarbóz mellett az újonnan kialakult hipertónia kockázata 34%-kal csökkent.
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Együtt erősebbek vagyunk 2010–2011
Páciensoktatási program felnőtt cukorbetegeknek

A Nemzetközi Diabetes Szövetség (IDF) határozata szerint
a 2009–2013-as időszakban a Diabétesz Világnap témája
a diabéteszoktatás és a megelőzés.

Bővebb információk a
http://www.diabetes.hu/oktatas
weboldalon.

A benfotiamin átjut a sejthártyán

• A zsíroldékony benfotiamin jobban szívódik fel,
és a szövetekben tovább raktározódik, mint a
vízoldékony tiaminhidroklorid.
• A benfotiamin központi idegrendszeri hatása
bizonyított.
• A piridoxin javítja a kiesett mozgató, érző és
vegetatív idegrostok működését.

*Milgamma készítmények hatóanyagtartalma drazsénként, ill. kapszulánként.

Hatóanyagtartalom

Benfotiamin

Piridoxin

Milgamma neuro drazsé

100 mg

100 mg

Milgamma N kapszula

40 mg

90 mg

Milgamma drazsé

50 mg

B12-vitamin
0,25 mg
0,25 mg

Tiamin- és piridoxin hiány okozta idegrendszeri betegségekben.
Orvosi rendelvény nélkül is kiadható gyógyszer (VN). Forgalombahozatali engedély száma:OGYI-T-9595/01-0

WÖRWAG PHARMA KFT.
1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 54.
Tel.: (1) 345-7350

Fax: (1) 345-7353
www.worwagpharma.hu
worwag@worwag.hu

Lezárás napja: 2010.09.10.

A kockázatokról és a mellékhatásokról
olvassa el a betegtájékoztatót,
vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!

Mit érdemes tudni az idegbántalomról?
A „neuropátia” néven összefoglalt idegbántalmak általában belgyógyászati betegségek következményeként
jelentkeznek. A legismertebb és legtöbbet vizsgált ok a
cukorbetegség, de idegbántalom kialakulásához vezethetnek az idült májbetegségek, a krónikus vesebetegségek és a hipertónia is. A cukorbetegek kb. 60%-ának
magas a vérnyomása, esetükben az idegbántalom is
súlyosabb. Az idegrendszeri szövődmények nemcsak
a beteg mindennapi életét keseríthetik meg, sőt tehetik súlyos esetben elviselhetetlenné, hanem az érintettek
várható élettartama sokkal rövidebb.

A vegetatív idegbántalom
A vegetatív idegbántalom korai és leggyakoribb tünete a szaporább szívverés, ami a szív számára fokozott
megterhelést jelent. Felálláskor normális körülmények között kismértékben emelkedik a vérnyomás,
az idegrendszeri károsodás részjelenségeként viszont
éppen ellenkezőleg, vérnyomásesés következhet be.
Felállást követően jelentkező szédülés, bizonytalanságérzés idegbántalom jele lehet – cukorbetegekben a
tünetek egyébként a vércukoresés (hipoglikémia) tüneteire emlékeztethetnek. Hipoglikémia gyanúja miatt végzett vércukormérés normális eredménye esetén
érdemes erre a lehetőségre is gondolni.
Emelkedik a tünetmentes koszorúér-keringészavar
gyakorisága, és ugyanez érvényes a szívinfarktusra is:
neuropátia fennállása esetén az infarktus gyakran fájdalommentes vagy tünetszegény formában jelentkezhet, emiatt sokszor elkésve, vagy egyáltalán nem kerül
felismerésre, ami a kórjóslatot tovább rontja. Számos,
korántsem ritka esetben a beteg az infarktust lábon
hordja ki. E betegek nem kapják meg azokat a hatékony gyógyszereket, melyek csökkentik egy következő
infarktus jelentkezésének esélyét. Hirtelen fulladás,
hányás, ájulásszerű rosszullét vagy pedig nem magyarázható magas vércukorértékek hátterében mindig
gondolni kell az infarktus lehetőségére is.
Az emésztőrendszer működése lelassulhat. Gyomorszájtáji vagy mellkasi égő érzés, savas felböfögés
jelentkezhet. Legsúlyosabb esetekben – jellemzően cukorbetegekben – a gyomor működése szinte teljesen
leállhat; hányinger, hányás hívhatja fel a figyelmet e
szövődményre. A gyomorműködés súlyos károsodása
befolyásolja a táplálék felszívódását, és így a beadott
inzulin hipoglikémiát okozhat. „Beállíthatatlannak”
tűnő cukorbetegek esetében, nagy vércukor-ingadozások rendszeres észlelésekor is gondolnunk kell e
lehetőségre. Rohamokban jelentkező súlyos, vizes, típusosan éjszakai hasmenés jelentkezhet. „Nagy lusta
epehólyag” alakulhat ki, ami növeli az epekőbetegség
esélyét.

Károsodhat a húgyhólyag működése is, a legsúlyosabb esetekben a beteg egyáltalán nem lesz képes
vizelni. Idős férfi betegben igen fontos elkülöníteni,
hogy a vizelési nehézség prosztatabetegséggel, vagy
pedig az idegbántalommal kapcsolatos. A másik fontos
és gyakori urológiai szövődmény az impotencia.
A verejtékmirigyek működésének károsodása következtében az alsó végtagon a bőr száraz és berepedezett
lesz, ez elősegíti a fertőzéses folyamatok tovaterjedését és a diabeteszes láb kialakulását.

Érzőideg-károsodás –
az idegbántalom paradoxona
A neuropátia egyik alapvető összetevője, az érzőideg-károsodás miatt a fiziológiás érzetek (fájdalomérzés, hőés tapintásérzés, egyensúlyérzés) károsodhatnak. Fő
veszélye, hogy a beteg úgy szenvedhet el sérüléseket,
hogy észre sem veszi. Az idegbántalom paradoxona,
hogy az érzéketlenség mellett – sokszor ugyanazon betegben – a normálisan nem fájdalmas inger fájdalomérzetet válthat ki és az érzészavar tüneteként zsibbadást,
bizsergést panaszolhat a beteg. Az idegrendszeri károsodás egyik fő tünete, a fájdalom jellemzően égő jellegű, nyugalomban jelentkezik, típusos módon éjszaka,
a járás enyhíti. Mind a fájdalomra, mind a zsibbadásra
és bizsergésre igaz, hogy leginkább az alsó végtagokra
korlátozódik, mindkét végtagot érinti, és sokszor érintés váltja ki. Ilyen lehet például a takaró vagy a hálóing érintése által kiváltott lábfájdalom, melyet a beteg
gyakran tűrhetetlennek érez. Ez a tünet önmagában
idegbántalom gyanúját kelti.
Az érző idegek károsodása miatt meg nem érzett sérülések elfertőződhetnek, fekélyek alakulhatnak ki. Az
ilyen talpi fekélyek gyakran fájdalmatlanok, így a beteg nem vesz róluk tudomást, pedig a folyamat előrehaladása, a lágyrészek felé történő terjedés a végtagot

Az érzéscsökkenés első figyelmeztető
jele lehet a vibrációérzet csökkenése.
Ennek megállapítására a kalibrált hangvilla
szolgál. A vizsgálat során a villát rezgésbe
hozzák, majd a beteg lábán csontos
alapra helyezik. A beteg szól a vizsgálatot
végző személynek, amikor nem érzi már
a rezgést, a vizsgáló ekkor leolvassa a
hangvillán található 8 fokú skálán szereplő
értéket. 6-os értéknél megalapozott a
szenzoros neuropathia gyanúja, 5-ös vagy
annál kisebb érték a betegség biztos jele.
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is veszélyeztetheti. Cukorbetegekben az alsó végtagi
amputációk 85%-át tartják megelőzhetőnek, neuropátia miatti amputációnak elvben nem is szabadna előfordulnia. A ma egyértelműen a neuropátiás szövődmények sorába tartozó, jellemzően tünetmentes talpi
fekély egy éven belül megdöbbentően magas arányban,
15%-ban amputációhoz vezet.
A neuropátia kórismézése sokszor csak késve történik meg, mert alsó végtagi fájdalom esetében általában
az orvos és a beteg is elsősorban érszűkületre gondol,
miközben az idegbántalom gyakoribb szövődmény, mint
a verőérbetegség. Az amputációk megelőzésében pedig
alapvető fontosságú az idegbántalom minél korábbi stádiumban való kimutatása, majd a megfelelő kezelés.

Az idegbántalom kimutatása
A diagnosztikában nagyon fontos a beteg klinikai tüneteinek kikérdezése. A leggyakoribb tünet a végtagok
végein, harisnya, kesztyű elrendezésben jelentkező
zsibbadás, bizsergés, tűszúrásérzés és fájdalom. E tünetekre jellemző, hogy típusos esetben nyugalomban,
ill. éjszaka kifejezettebbek, jelentkezésüket sok esetben
érintés (pl. a hálóruha vagy a takaró érintése) váltja ki.
A fenti panaszok gyakran érzéketlenséggel társulnak.

A mozgatórostok károsodására elsősorban izomsorvadás hívhatja fel a figyelmet, amely leginkább a
combizomzat területén mutatkozhat, de érintheti az
alsó végtag egészét, sőt a felső végtagot is, ezen belül
leginkább a kéz kisizmait.
Az érzéscsökkenés vizsgálatának egyszerű módszere
az ún. monofilamentum alkalmazása. A nyélre erősített, speciális anyagból készült, nylonhoz hasonló szál
önsúlya által okozott érintést a beteg vagy megérzi,
vagy nem. E módszerrel csupán a súlyosabb állapot
mutatható ki, viszont érzékeny módszer a talpi fekély
előrejelzésére.
A vegetatív idegrendszeri károsodás kimutatásának
egyszerű módszere a vérnyomás fekvő helyzetben,
majd ezt követően álló helyzetben való mérése. Neu-
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ropátiára a vérnyomás álló helyzetben bekövetkező
csökkenése utal, panaszként szédülés jelentkezhet.
Neuroteszt segítségével a beteg saját maga is diagnosztizálhatja a vegetatív idegrendszeri károsodást.
Az idegbántalom következményeként csökken a verejtékmirigyek működése is, így csökken az alsó végtag
hőleadó képessége, a betegek nem tudnak izzadni. A
száraz láb bőre berepedezhet.
A Neuroteszt kémiai anyaggal átitatott tesztcsíkot
tartalmaz, amelynek felhelyezésével az izzadás mértéke mérhető. Ép viszonyok között a tesztcsík néhány
percen belül jellegzetes színreakciót mutat, kék színből, rózsaszínűre színeződik, míg a vegetatív idegrendszert érintő idegbántalom esetén elszíneződés nem figyelhető meg, a tesztcsík kék marad.
A cukorbetegséghez csatlakozó idegbántalom átfogóbb, részletesebb vizsgálatára a neuropátia-központokban nyílik lehetőség.

Az idegbántalom kezelése
Valamennyi belszervi betegséghez társuló idegbántalom esetében meghatározó az alapbetegség kezelése.
Ez cukorbetegekben a szénhidrát-anyagcsere, hipertóniás betegekben a vérnyomás minél optimálisabb
beállítását jelenti. A vérnyomás rendezése cukorbetegekben is fontos összetevője az idegrendszeri károsodás kezelésének. Ugyanez érvényes a többi, ún. rizikófaktor esetében is: a vérzsírok szintjének megfelelő
csökkentése, a dohányzás elhagyása cukorbetegekben
és magas vérnyomásban szenvedőkben is alapvető fontosságú.
Szükség lehet-e emellett az idegbántalom specifikus
kezelésére is? A betegek jelentős részében igen. Milyen
érvek szólnak emellett?
Először is, az idegbántalom a betegek életét megkeserítő, életminőségüket jelentősen rontó, súlyos
tünetekkel járó, a várható élettartamot megrövidítő
szövődmény. Másodszor, az idegbántalom megjelenése
szövődményt jelent, ami általában cukorbetegekben,
magas vérnyomásban szenvedőkben hosszabb betegségtartam mellett alakul ki, sok esetben a hosszabb
időn, gyakran éveken keresztül fel nem ismert alapbetegség következtében. Jól tudjuk, hogy mind a hipertónia, mind a cukorbetegség jellemzően hosszú időn
keresztül tünetmentes, ezért is nevezzük mind a kettőt „néma gyilkosnak”. Cukorbetegekben a klinikai
diagnózis időpontjában – kellően érzékeny vizsgálómódszerek alkalmazásával – a betegek felében szövődményként idegbántalom is kimutatható. Harmadszor,
előfordulhat idegbántalom cukorbetegekben jó anyagcserehelyzet, hipertóniás betegekben megfelelően beállított vérnyomásértékek mellett is.
A cukorbetegség kezelésére alkalmazott szerek (inzulin, orális antidiabetikumok, vérnyomáscsökkentők,
zsírszint-csökkentők), valamint hipertóniás betegekben a vérnyomáscsökkentők az oki kezelés részét ké-

pezik. Logikus módon az oki kezelés az idegbántalom
esetében is elsődleges és meghatározó jelentőségű.
Cukorbetegekben a magas vércukorértékek miatt
a glükóz – szervezet számára – optimális lebontásának útja telítődik, ezért másodlagos, alternatív anyagcsereutak kerülnek előtérbe, ezek termékei felelősek
a kisereket érintő szövődmények, így az idegbántalom kialakulásáért is. Az egyik legfontosabb alternatív anyagcsereút a szervezet különböző fehérjéinek
a glükózzal való kapcsolódása. A legismertebb a vér
hemoglobinjának cukorral való kötődése. Minél magasabb a vércukorszint, annál több glukóz kapcsolódik
(glikálódik) hemoglobinnal. Az ún. glikált hemoglobin
mennyisége laboratóriumban mérhető. E kóros glukóz-fehérje kötés károsítja az idegrostokat védő velőshüvelyt is, e folyamat rendkívül fontos szerepet játszik
az idegbántalom létrejöttében. Szerencsés módon a folyamat gátolható, ez a benfotiamin hatásának egyik
alapja. A benfotiamin a gyógyszertárban recept nélkül
kapható. Számos külföldi és hazai vizsgálat igazolta a
benfotiamin hatékonyságát a cukorbetegséghez csatlakozó idegbántalom kezelésében. Hazai vizsgálat eredményéből is ismert, hogy benfotiaminkezelés mellett
mind a fájdalom, mind pedig a vibrációérzet javulása
már 3 hét elteltével észlelhető. A benfotiamin mint
oki szer hatékony az idegbántalom tüneteinek kezelésében is. Az idegbántalom idült krónikus szövődmény,
melynek kezelése is csak folyamatos gyógyszeres terápia mellett lehet tartósan eredményes.
2003-ban vált ismertté, hogy a benfotiamin nem
csak a fentiekben leírt folyamatot, hanem a kisereket
érintő szövődmények, így az idegbántalom kialakulásáért felelős valamennyi alapvető anyagcsereutat egyaránt gátolja, adása tehát idegrendszeri károsodásban
szenvedő betegekben messzemenően megalapozott.
Jórészt e kutatásokért érdemelte ki Michael Brownlee amerikai professzor 2003-ban az Európai Diabetes
Társaság legrangosabb díját, 2004-ben pedig az Amerikai Diabetes Társaság legjelentősebb tudományos
elismerését, az inzulin egyik felfedezőjéről elnevezett
Banting-emlékérmet. E megfigyelések eredményeként
világszerte jelentős mértékben fellendültek a benfotiaminnal kapcsolatos kutatások.
A cukorbetegséghez csatlakozó súlyos fokú idegbántalom további hatékony kezelésének lehetőségeiről kezelőorvosa, neurológus, belgyógyász vagy diabetológus
nyújthat felvilágosítást.
Prof. Dr. Kempler Péter

Egyetemi
tanár, az MTA doktora, 1979 óta a
Semmelweis Egyetem I. Belgyógyászati Klinika munkatársa. Belgyógyász,
diabetológus és hipertonológus szakképesítése van, klinikai érdeklődési területe a diabetes mellitus, kutatási területe a neuropátia.
Számos tudományos társaság és nemzetközi munkacsoport tagja.

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.

M6 Comfort automata,
felkaros vérnyomásmérő
• K linikai validált, túlsúlyos, nagy méretű karral
rendelkező egyénekre vonatkozóan is
• Intellisense technológia: pontos, gyors, kényelmes és fájdalommentes mérés
• Kényelmes mandzsetta normál és extra méretű
karra (22–42 cm)
• Szabálytalan szívritmus érzékelése és kijelzése
• 10 év garancia – kétévenkénti bevizsgálás esetén
• A Gyógyszerészi Gondozási Programban a vérnyomásméréshez használt készülék
Megrendeléssel kapcsolatos információ:
Tudomány Kiadó Kft.: (1) 273-2844
e-mail: hypertonia@tudomany-kiado.hu
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Szűrővizsgálatok jelentősége
a magasvérnyomás-betegségben
Köztudott tény, hogy a fejlett országokban a népesség
legalább 15–20 százalékának van tartósan határérték –
140/90 Hgmm – fölötti vérnyomása, azaz hipertóniája.
Félő, hogy a szám csalóka, valójában több embert érint,
csupán nem tudunk róluk, s ők sem tudnak a rájuk leselkedő veszélyekről, amelyek a magas vérnyomással
együtt járnak. Minden valószínűség szerint többeket fenyeget és visz el magas vérnyomásuk, mint az oly rettegett rákbetegség. Az Angol Szív Alapítvány (British Heart
Foundation) számításai szerint a Földön minden második
másodpercben bekövetkezik egy szívroham. Szerencsére nem mindegyik halálos kimenetelű, de jól érzékelteti,
mekkora problémát jelentenek a magas vérnyomás szövődményei. A fejlett országokban a szív- és érrendszeri
problémák jelentik a vezető halálokot, a fejlődő országokban pedig rohamosan nő az ilyen betegek száma. A
leszázalékoltak és rokkantnyugdíjasok mintegy harmada ezért munkaképtelen.

A magas vérnyomás előfordulási gyakorisága az élet-

korral párhuzamosan folyamatosan nő. Fiatalkorban
viszonylag kis százalékban fordul elő magasvérnyomás-betegség. Dr. Páll Dénes belgyógyász-kardiológus,
a debreceni I. számú Belklinikán működő Regionális
Hipertónia Centrum vezetőjének vizsgálatai azt mutatják, hogy hazánkban a középiskolás korosztály
körében a magas vérnyomás gyakorisága 2–2,5 százalékra tehető. Az életkor előrehaladtával azonban,
a felnőtt lakosságra vonatkoztatva a hipertónia előfordulását már 25% körülire valószínűsítik, és ennek
megfelelően sajnos egyre nő a fiatalkori szív-, érrendszeri problémák gyakorisága is. Még megdöbbentőbb
az a tény, hogy Magyarországon a 60 év felettiek több
mint fele magasvérnyomás-betegségben szenved.

A magas vérnyomás
következménye
A magasvérnyomás-betegség tehát egyértelműen népbetegség, de fontos azt is megjegyezni, hogy lényegében sohasem közvetlenül a magas vérnyomás okoz
halált, hanem valamilyen ezzel összefüggésben álló,
illetve összefüggésbe hozható érrendszeri betegség,
katasztrófa.
A tartósan megemelkedett vérnyomás ugyanis károsítja az erek falának belső rétegét, a sérült érfalon
pedig fibrinlerakódás, helyi vizenyő és vérrög is kialakulhat. A tünetek attól függően változhatnak, hogy az
erek elváltozása mely szerveket érinti elsősorban. Az
agy és a szív, valamint a szem és a vese a leginkább
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veszélyeztetett, illetve ezek ereinek károsodása jár a
legsúlyosabb következményekkel.
Az agyi erekben tartósan uralkodó magas vérnyomás
következménye lehet agyvérzés, agyérgörcs, vérrögképződés. Ezek bármelyike előidézheti a legsúlyosabb
agyi történés, a stroke – köznyelvi nevén a szélütés –
bekövetkeztét.
Ha a magas vérnyomás hosszasan fennáll, a kis verőerek fala megvastagodik, veszít a rugalmasságából,
ezáltal csökken a szövetek vérellátása. Ugyanez a folyamat lezajlódhat a szívet tápláló koszorúerekben is,
a szívizomban vérellátási zavart, oxigénhiányt okozva. A magas vérnyomás következtében felgyorsul az
érelmeszesedés folyamata is, zsíros, majd kötőszövetes
„plakkok” rakódnak le az érfalra. Ezek a felrakódások
szűkítik az ér üregét, ami a vérrögök képződésének veszélyével jár. Egy vagy több koszorúér elzáródásának
következtében szívinfarktus, szívroham alakul ki.
Ugyancsak súlyos következményekkel járhat a hipertónia a szemfenéki erek esetében is, látásromlást,
akár vakságot is okozhat. A hosszabb időn át fennálló
magas vérnyomás ugyanis a retina, az ideghártya ereinek összehúzódásához vezet, aminek következtében a
verőerek ezen a területen is beszűkülhetnek, elzáródhatnak. Szemészeti (szemfenék) vizsgálat során derülhet fény ezekre a károsodásokra, például ödémára,
zsírnemű anyagok (lipidek) lerakódására, vérzésekre,
melyek idővel nemcsak a látás jelentős romlását, hanem vakságot is okozhatnak.
Van még egy szervünk, amely különösen érzékeny
az ellátó erek károsodása miatti véráramlási zavarokra: ez a vese. Ha csökken a vesék erein átfolyó vér
mennyisége, az a veseműködés gyors romlásához vezet. Ráadásul ez öngerjesztő folyamat – ha ugyanis a
veseartéria szűkülete vagy a kisebb erek érelmeszesedése gátolja a vesék megfelelő véráramlását, a vese a
renin nevű hormon kiválasztásával reagál, ami a szervezet valamennyi erén szűkítő hatást fejt ki, vagyis a
vérnyomás tovább emelkedik. A vese működését elsősorban vér- és vizeletvizsgálattal ellenőrizhetjük.

Korai diagnózis – hosszabb élet
Láthatjuk tehát, hogy nem önmagában a magas vérnyomás, hanem a megemelkedett vérnyomás miatt
évek hosszú során kialakult szövődmények veszélyeztetik egészségünket, életünket. Ha időben felfedezzük,
és megfelelő hatékonysággal kezeljük a hipertóniát,
nem alakulhatnak ki a szövődmények, életkilátásaink
és életminőségünk nem lesz rosszabb, mint a nem hipertóniás embereké. A legnagyobb veszély azonban az,

hogy a magasvérnyomás-betegség sokszor évekig vagy
évtizedekig is fennállhat úgy, hogy nem okoz semmilyen – csak erre a betegségre jellemző – speciális tünetet, panaszt. Amikor a panaszok jelentkeznek, akkor
pedig már sokszor késő (pl. a magasvérnyomás-betegség első tünete lehet egy agyvérzés. Ilyenkor úgy tűnik, hogy „egészséges” egyénben jelentkezett egy súlyos betegség, holott lehet, hogy az illető már 25 éve
hipertóniás, csak senki nem tudott róla). Éppen ezért
a magas vérnyomást „néma gyilkos”-nak is szokták
nevezni.

A megoldás – rendszeres
vérnyomás-ellenőrzés,
szűrővizsgálat
A téma fontosságára való tekintettel miniszteri rendelet (51/1997. /XII. 18./ NM rendelet) is szabályozza a
betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló
szűrővizsgálatok rendjét. Korcsoportonként meghatározza, hogy milyen szűrővizsgálatokat milyen gyakorisággal kell elvégezni a családorvos segítségével.
A Magyar Hypertonia Társaság ajánlásában még
erősebben fogalmaz, miszerint kijelenti, hogy minden
orvos-beteg találkozás alkalmával történjen vérnyomásmérés, így megnövekszik annak az esélye, hogy a
betegséget minél korábban felismerjük, és a kezelés
időbeni megkezdésével elkerülhetővé válik, hogy szervi szövődmény alakuljon ki.
Gyakorló családorvosként a magam részéről nagyon fontosnak tartom a rendeletben is előírt szűrővizsgálatok elvégzését, hiszen az egy teljes körű állapotfelmérést takar, megfelelő laboratóriumi és egyéb
műszeres vizsgálatokkal kiegészítve, természetesnek
tartom a Hypertonia Társaság ajánlását a rendelői
vérnyomásmérésekkel kapcsolatban, de úgy gondolom
a magasvérnyomás-betegség szűrése, minél korábbi
felismerése érdekében a legtöbbet akkor tesszük, ha
mindenki, kihasználva az adódó lehetőségeket, ellenőrizné, ellenőriztetné a saját vérnyomását.

Szűrés, ellenőrzés – otthon
Praxisomban ellátott betegeim 42%-a szenved hipertónia-betegségben. Az évek hosszú során elértem, hogy
alig van olyan háztartás, ahol ne lenne saját, vagy közeli környezetben könnyen hozzáférhető vérnyomásmérő, melyet a betegeim otthoni vérnyomás-ellenőrzésre tudnak használni. Ezekkel a készülékekkel nem
csak az ő kezelésüket lehet megbízhatóbban, magasabb színvonalon biztosítani, hanem a családtagok,
rokonok, barátok, szomszédok vérnyomását is meg
tudják mérni. Még annak is, akinek normális a vérnyomása, időnként ajánlatos „kérnie egy vérnyomás-

mérést”, mert ez a betegség csendesen, alattomosan
alakul ki, tehát nem lehet arra várni, hogy „majd akkor méretem, ha valami rosszat érzek”.
A technika fejlődésével ma már mindenki számára
elérhető egy olyan vérnyomásmérő, amelyet bárki otthon, könnyen, egyszerűen, egyedül is használhat (már
10 000 Ft körüli összegért megbízható félautomata,
ill. automata vérnyomásmérő vásárolható). Megéri a
befektetés, hiszen ha arra gondolunk, hogy a felnőtt
lakosság 25%-át, a 60 év feletti lakosság több mint
50%-át érinti ez a betegség, akkor beláthatjuk, hogy
nincsen olyan háztartás, ahol már most vagy a későbbiekben ne lenne rá szükség.
Fontos tudni, hogy az ön-vérnyomásmérés normálértékének felső határa 135/85 Hgmm, az orvosok
már ennél az értéknél is bizonyos életmódbeli változtatásokat javasolnak. Magas vérnyomásról akkor
beszélünk, ha nyugalmi állapotban, nem szélsőséges
hőmérsékleti viszonyok között két vagy több mérés
átlaga nagyobb mint 140/90 Hgmm. Ha felmerül a
magas vérnyomás lehetősége, vagy igazolódik a hipertónia, akkor mindenképpen célszerű családorvosával
konzultálnia, hogy a megfelelő vizsgálatokat elvégezhesse. A kivizsgálás részei első esetben a fizikális és a
laboratóriumi vizsgálat (vér, vizelet), EKG, hasi ultrahang, szívultrahang, szemészeti vizsgálat és gyakran
24 órás vérnyomás-monitorozás: azaz automata vérnyomásmérő felhelyezése, mely 24 órán át 15–30 percenként méri a vérnyomást. Ezek után dönt az orvos
a kezelésről: szükséges-e gyógyszer, vagy az életmód
változtatásával megállítható a folyamat. Ez utóbbira
mindenképpen szükség van, hiszen jó tudni, hogy az
esetek többségében bizony nem más betegség következményeként alakul ki a hipertónia, hanem elsődlegesen, az életmódban elkövetett hibák nyomán. Ha a
vérnyomás-értékek nagysága, ill. az egyéb társbetegségek jelenléte azt indokolja, az orvos azonnal gyógyszeres kezeléssel indíthatja a vérnyomás rendezését a
beteg érdekében.
A betegségek minél hamarabb történő felismerése
nagyon fontos a későbbi szövődmények megelőzése érdekében, óriási tehát a különböző szűrővizsgálatok jelentősége. Vannak könnyebben, például laboratóriumi
vizsgálattal szűrhető betegségek, és vannak eszközigényesebb, nehezebben kivitelezhető vizsgálatot igénylő
betegségek is. De ne felejtsük: a leggyakrabban előforduló krónikus betegség a magasvérnyomás-betegség,
és ennek szövődményei tehetők felelőssé minden második ember szív-, érrendszeri halálozásáért, annak ellenére, hogy a legkönnyebben, akár egy otthoni vérnyomásmérő segítségével is kiszűrhetők a hipertóniás
személyek. És ha a hipertónia maga nem is gyógyítható, de a vérnyomás gyógyszeres kezeléssel, valamint
életmódbeli és étrendi változásokkal ideális szintre
beállítható, karbantartható, amivel megelőzhetők a
súlyos szív-, érrendszeri szövődmények.
Dr. Tamás Ferenc
Semmelweis Egyetem, Családorvosi Tanszék
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Útitárs a magas vérnyomás
Sokan és sokat utazunk. Ha tudjuk, hogy minden harmadik-negyedik felnőttnek magas a vérnyomása, akkor
tisztában kell lennünk azzal, hogy sokunk egyik állandó
útitársa a hipertóniabetegség. Ezt figyelembe venni minden indulás előtt, utazás alatt és után – szó szerint – életfontosságú lehet.

Milyen járművel utazunk?
A magas vérnyomás bármilyen módon szívesen útnak
indul, de szereti, ha sajátos szempontjait figyelembe
vesszük. Ha a legegyszerűbb lehetőségre gondolunk,
vagyis sétálunk, gyalogolunk, kocogunk, futunk, vérnyomásunk egészséges állapotban is kötelességszerűen
emelkedik. Ha a vérnyomás
eleve emelkedett, fizikai terhelésre veszélyesen magas értékre is felugrik – erre utazás
nélkül is gondolnunk kell. A
jól beállított gyógyszeres kezelés egyik fontos szempontja
az is, hogy a terhelések okozta vérnyomáskiugrásokat fékezze – ezt is célszerű kezelőorvosunkkal megbeszélni.
Kiváltképp akkor, ha kerékpártúrára indulunk…
Hajó, vasút: Ezeken a közlekedési eszközökön ugyanazok a szempontok érvényesek, mint utazás nélkül: a
szokásos időkben ellenőrizzük a vérnyomást, gondosan
írjuk be a vérnyomásnaplóba, a beállított időpontokban vegyük be a vérnyomáscsökkentő gyógyszereket.
Elérhető helyen legyen nálunk a kórtörténet, esetleg
kórházi zárójelentés is. Bármilyen járművel utazunk,
világosan összeállított lista legyen kéznél gyógyszerelésünkről, a gyógyszerek kémiai nevének és adagjának
föltüntetésével. A patikaszerek neve szinte országonként fölismerhetetlenül különbözhet!
Autó: Nem csak a magas vérnyomásban szenvedők autózásakor lényeges, hogy mind a sofőr, mind
az utasok érdeke a rendszeres, óránkénti szünet, lábmozgatással tarkítva, és bőséges folyadékfogyasztás.
A hipertóniások hosszú autóútja során figyelni kell a
gyógyszerek raktározására is: általában semmiféle patikaszernek nem tesz jót, ha a kocsi legforróbb pontjain tartják!
Repülőgép: A betegek legtöbb kérdése ezzel az utazási móddal kapcsolatos, és a doktornak erre föl kell
készülnie. A kereskedelmi forgalomban lévő gépeken
csak súlyos légzési-keringési zavarokban szenvedő betegek utazása igényel külön orvosi mérlegelést, esetleg
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kiegészítő kezelést, például időleges oxigénbelégzést.
Ha a hipertóniás beteg vérnyomása nincs megfelelő
szintre állítva, az ugyancsak fokozott kockázatot jelent: a jelenleg érvényben lévő, nehézkes biztonsági
rendszabályok, a kiszámíthatatlan késések és egyéb
gondok olyan terhelést jelenthetnek, melyeket célszerű elkerülni, illetve ha lehet, későbbre halasztani.
Megfontolandó az utazás, amíg a vérnyomás a kívánt
értéken nem stabilizálódik.
Ha valaki olyan szívbeteg, hogy esetleg oxigénbelégzésre lehet szüksége, azt általában egy héttel indulás
előtt kell bejelenteni a légitársaságnál. A nemzetközi
légi forgalomban részt vevő gépek 6500–13500 méter
magasságban repülnek, amit az egészséges emberi
szervezet is csak túlnyomásos kabinban képes elviselni.
Ennek megfelelően az utastérben a belégzett levegő
olyan oxigéntartalommal és
nyomással kerül az utasok
tüdejébe, mintha 2438 méter
magasságban tartózkodnának. Ez azonban a repülőút
kényelmes testhelyzetében a
szívbetegek, a hipertóniások
számára sem jelent veszélyt.
Amire figyelni kell: a kabinban lévő levegő olyan száraz,
mintha az utasok a sivatagban üldögélnének órákon
keresztül. Ezért fontos a bőséges folyadékfogyasztás, de nem alkoholt tartalmazó
folyadékkal, hanem lehetőleg vízzel, ásványvízzel.
Ha repülünk, feltétlenül elégséges gyógyszer legyen
nálunk a tervezett utazás teljes időtartamára, és csakis a kézipoggyászban, ha a föladott csomag nem érkezne meg velünk együtt. A biztonsági rendszabályok
miatt esetleg csak felbontatlan gyógyszerdobozokat
engednek fel a gépre – ezt érdemes indulás előtt a légitársaságtól megkérdezni.

A hosszú utazás
különleges nehézségei
Jetlag: Világszerte rövid, angol nevén emlegetik az
időzóna-váltás okozta tünetcsoportot. Ez a napi életritmus megzavarásából eredő, napokig tartó panaszokat foglalja össze. A hosszú, kelet-nyugati repülőutak
során jelenik meg ez a kellemetlen állapot, mely az
egészséges embereken is érvényesül, de a betegek, például a hipertóniások számára fokozottan okozhat tüneteket.

Ha kelet felé repülünk, a napi ciklus fázisa rövidül,
vagyis az életciklus felgyorsul, ami korai lefekvést vagy
korai fölkelést jelent. Ha keletről nyugat felé repülünk,
az életciklus lassul, tehát tovább kell fennmaradni, illetve később kelni. Főleg keleti irányba repülve vezet
nehezen kiegyenlíthető időeltolódáshoz. Általában
egy-két időzóna átrepülése még nem okoz panaszt,
de nagy az egyéni érzékenység is. A nagy távolságok
viszont hosszú alkalmazkodást igényelnek: az időzóna-váltáshoz időzónánként egy napra van szükség.
Testünk biológiai órája megérkezéskor nem lesz
szinkronban a helyi idővel: a nappali világosság és az
éjszakai sötétség ütközik azzal, ami odahaza megszokott, az ébrenlétet és az alvás idejét, az étkezést vagy
a testhőmérsékletet szabályozzuk, de az nem felel meg
a külső környezetnek. A jetlag a szív- és érrendszeri
betegek számára nagyobb megterhelést jelent, mint
az egészséges embereknek. A magas vérnyomású betegek esetleg erre is nagyobb mértékben reagálnak,
ezért javasolt a vérnyomás rendszeres ellenőrzése, és
szükség esetén a gyógyszerek adagjának módosítása.
Arra is figyelni kell, hogy a gyógyszerszedés időpontját
ugyancsak át kell helyezni az érkezés napszaki viszonyai szerint.
„Turistaosztály-tünetcsoport”: A múlt század ötvenes éveinek közepén figyeltek fel arra a jelenségre,
hogy a hosszú repülőút végén megérkező utasok között akad olyan, aki a turistaosztályon utazva heveny

visszérgyulladás tüneteivel igyekszik a gépből kiszállni, de súlyos szövődményként tüdőembólia tüneteivel
kerül kórházba, sőt az utóbbi miatt hirtelen meghal.
Ennek alapján nevezték el a súlyos eseménysort
turistaosztály-tünetcsoportnak, mert úgy véleményezték, hogy a repülőgépek turistaosztályainak szűk üléseibe sok órára bepréselt utasok kapnak alsó végtagi
mélyvénás trombózist, és ez a mechanizmus.
Az ok alapvetően nem a hipertónia, de ha valaki valóban sok órán keresztül nem mozog, csak ül, a magas
vérnyomás esetén még nagyobb a véralvadás kockázata, mint normális vérnyomás esetén. Egy tanulmány
igazolta, hogy a járműtől függetlenül négyórányi, mozgás nélküli ülés repülőn, vonaton, buszon vagy autóban egyaránt megduplázza az alsó végtagi mélyvénás
trombózis esélyét. A kockázatnak ez a relatív növekedése igen riasztó, de az abszolút szám eleve nem nagy:
6000 utasból egy eset.
A szövődmény azonban igen súlyos, ezért feltétlenül
szükséges minden járművön utazónak legalább óránként néhány percre az ülésből fölkelni, mozogni. Lényeg az, hogy a magas vérnyomású betegek megfelelően beállított gyógyszeres kezelés mellett ugyanolyan
szabadon utazhatnak, mint a nem-hipertóniások, csak
több figyelmet igényelnek. De megérdemlik.
Dr. Matos Lajos
Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és
Észak-budai Egyesített Kórházai, EKG szakrendelés
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Költségcsökkentés�egészségpénztárral
Akár betegséggel küzdünk, akár egészségesek vagyunk, sokat költünk saját jövedelmünkbõl, „zsebünkbõl” egészségünkkel
kapcsolatos kiadásokra. Az önkéntes egészségpénztári rendszer jelentõsen mérsékelheti többek között a
hipertóniás betegek és hozzátartozóik mindennapi kiadásait. S bár jelenleg az országban már 930 ezer személy
egészségpénztári tag, azoknak a számához viszonyítva, akik élhetnének ezzel a lehetõséggel, a számuk alacsonynak
mondható.
Vérnyomásmérõ, szemüveg, sportolás, gyógyüdülés és még sok más
Az egészségpénztár megtakarításokat gyûjt egészségügyi és egészségvédelmi célra a tagjaiknak. A felhasználási lehetõség
igen széleskörû. A kedveltség szerinti rangsor a szolgáltatásokban a következõ: gyógyszer, gyógyhatású termék, orvosi
szolgáltatások, szemüveg, kontaktlencse, egyéb gyógyászati segédeszközök, orvostechnikai eszközök (pl. vérnyomásmérõ,
vércukorszint mérõ), sportolás, gyógytorna, gyógy- és egészségügyi üdülés.
Jelentõs adókedvezmény, jövedelemkorlát nélkül
Ma már egyre többen ismerik fel és használják ki a lehetõséget, és befizetnek egyénileg. Ilyenkor az egyéni befizetés 30%át adójukból az egészségpénztárba visszaigényelhetik az APEH-tõl éves adóbevallásukban. A visszaigényelhetõ
összeg egy évben akár 100.000 vagy 130.000 Ft is lehet, és nincs jövedelemkorláthoz kötve, így bárki élhet az egyéni
befizetés adta elõnyökkel. Az adóból visszakapott összeget a tag ismét elköltheti egészségügyi és egészségvédelmi
kiadásokra a pénztárból. Ez az a többlet, amivel az állam a magánemberek egészségügyi kiadásait támogatja.
Befektetésnek is megéri!
Amennyiben úgy gondolja, hogy jelenleg nem költ annyit, mint amennyit befizethet, de tervez akár évek múltán egy
nagyobb kiadást (pl. szemmûtét, fogászati beavatkozás stb.), akkor is érdemes már most elkezdeni a befizetést. Az el nem
költött pénztári kerete hozamot termel, amely szja- és kamatadó mentes. Az MKB Egészségpénztárban a hozam az utóbbi
években az infláció és sok esetben a banki kamat feletti összeg, így pl. 2009-ben a nettó hozam 8,53%-os volt.
Családi felhasználás, családi támogatás
Sok hipertóniával küzdõ beteg már esetleg nyugdíjas. Fontos tudni, hogy a nyugdíjasok is részesülhetnek az
egészségpénztár nyújtotta elõnyökben akkor is, ha nincs szja köteles jövedelmük. Hogyan? Mivel az egészségpénztári
számla egy családi számla, az egészségpénztári keret a pénztártag és a családja részére költhetõ el. Így javasoljuk, hogy ebben
az esetben valamelyik közvetlen hozzátartozó pl. munkaviszonyban álló gyermek éljen az egyéni tagsággal és az azzal járó
adókedvezménnyel, a keret felhasználását, vagy annak egy részét társkártya igénylése mellett pedig engedje át a nyugdíjas
szüleinek, nagyszüleinek.
Éljen az egészségpénztári költségcsökkentési lehetõséggel!
Lépjen be az MKB Egészségpénztárba és a mindennapokban felmerülõ kiadásait finanszírozza
államilag nyújtott adókedvezménnyel.
A részletekrõl érdeklõdjön az alábbi elérhetõségeinken:
www.mkbep.hu

ugyfel@mkbep.hu

1/268 7614

Az MKB Bankfiókban is szívesen állnak rendelkezésükre.

MKB�Pénztárak:�egészséges�jelen,�biztos�jövõ
Mai világunkban egyre inkább fontossá válik az egészség mellett a nyugdíjas évekrõl való
gondoskodás is. Az MKB Egészségpénztár és az MKB Nyugdíjpénztár közremûködésével
mindkét elvárás könnyen teljesíthetõ.
Az elõnyök mellett az MKB Egészségpénztárba és az MKB Nyugdíjpénztárba történõ
belépését és befizetését most 6-12 ezer forintos ajándékkal is jutalmazzuk. Több MKB
Pénztárba, pénztári ágba történõ belépés esetén az ajándékok többszörözhetõek!

További részletek: www.mkbep.hu

www.mkbnyp.hu

A�belépésre vonatkozó�akció�2010.12.31-ig�érvényes.�A�hirdetés�nem�teljes�körû,�részvételi�feltételek
a�Kampányszabályzatban�találhatók.

Én kipróbáltam, önök bátran megvehetik!

Otthoni vérnyomásméréshez ajánlott készülékek IV.
Otthoni vérnyomásméréshez ajánlott készülékeket
bemutató sorozatomnak immár a negyedik részéhez
értem. Az eddig megjelent cikkekben hat készüléket ismertettem szakmai és vevőszemes szempontok
figyelembevételével. Szerencsére ezzel nem merült
ki azoknak a vérnyomásmérő műszereknek a választéka, amelyek megbízható működésükkel és pontos
mérési adataikkal segítségére lehetnek a magasvérnyomás-betegséggel élőknek, valamint az ezt elkerülni kívánó és megelőzésként rendszeresen vérnyomást
mérőknek. Mint korábban megírtam, hatalmas a választék, és sajnos nagy a kereslet is. A hipertónia népbetegség. Egyre többünk életének része, ezért kerül
hozzánk új családtag, nevezetesen a vérnyomásmérő
készülék. A piaci viszonyok torzították a termék presztízsét, és helytelen módon az orvosi műszer kategóriából a műszaki cikkek kínálatába sodródott. Korábban
szakavatott és a minőség iránt elkötelezett gyártók állítottak elő ilyen készülékeket, és ezeket szakismerettel
rendelkező eladóktól, célszerűen gyógyászati eszközöket forgalmazó boltokban lehetett megvásárolni. Ez
megkímélte a vásárlókat a csalódástól, nem fordulhatott elő, hogy a tájékozatlan vevő leemeljen a polcról a
hajszárító és a mikrohullámú sütő mellől egy gyanúsan
olcsó, vérnyomásmérőnek látszó tárgyat. A mai állapotokat mindenki tapasztalhatja. Árudömping, „közérti” kínálat, eddig nem ismert gyártók és márkanevek,
rövid élettartamú termékek – melyeket a garanciaidő
alatt kicserélnek, de utána sem alkatrész, sem szerviz
nem biztosított. Vegye meg, vigye el, használja, amíg
lehet, aztán dobja ki.

Vérnyomásmérő

készülékeket bemutató cikkeimmel
próbálom megkímélni önöket a becsapástól. Mivel
több évtizede végzem orvosi műszerészi
tevékenységemet, és az általam vezetett
cég többek között vérnyomásmérők eladásával, javításával foglalkozik, érthető módon bosszant a sok silány termék.
Azok, akik megfogadták ajánlásaimat,
bizonyára megelégedettséggel használják vérnyomásmérőjüket. Szerencsére,
tudom még folytatni a sorozatot, mert a
megfelelő minőséget gyártó cégek több
típussal bővítik a választékot, annak érdekében, hogy mindenki az igényeinek
megfelelő szolgáltatású és megjelenésű
készüléket használhassa. Nem kerülhetem meg a kérdést, amit gyakran feltesznek nekem a megfontolt vásárlók:
Az általam ajánlott jó készülékek között
melyik a legjobb? Én például melyiket

használom? Nos, ha kíváncsiak saját értékítéletemre
és tapasztalatommal, ismereteimmel alátámasztott
rangsorolásomra, a következőkben elolvashatják a két
legkiválóbb készülék ismertetését. Ne feledjék, szubjektív értékítéletről van szó, ami nem zárja ki, hogy ez
részemről ne lenne felelősségteljes és megfontolt minősítés! A termékek átlagosnál magasabb ára ellenére
nem drágának, inkább értékesnek tartom ezeket. A kimagasló mérési pontosságuk az orvosok számára is elfogadhatóvá teszi az otthoni mérések eredményeit. A
beépített alkatrészek egyedi jósága, a kiváló program,
a fejlett technológiájú gyártás eredménye a minden tekintetben kifogástalan kivitel. A hosszú ideig hibátlanul működő készülékek megérik az egyszeri, vásárláskor kiadott magasabb összeget.

Microlife BP A100
vérnyomásmérő készülék
A Microlife cég történetébe 1981-ig tekinthetünk vis�sza. A cégcsoport jelenlegi központja, a Magyarországra is exportáló svájci vállalat 1997-ben jött létre. Az
otthoni, valamint kórházi felhasználásra fejlesztett,
gyártott és értékesített termékeikkel megérdemelten
szereztek világhírnevet. Kínálatuk: vérnyomásmérők,
digitális lázmérők, elektromosan fűthető testmelegítők, légúti megbetegedések terápiás eszközei. Pontos,
megbízható és kiváló minőségű termékek gyártása a
céljuk. A fogalommá vált svájci minőség testesül meg
ezekben. Microlife termékek több mint egy évtizede
vásárolhatók hazánkban. Az Omker Zrt. megszűnése
után az idei évben új importőr cég kapott megbízást a
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Microlife központtól. A jelenlegi forgalmazó nagy tapasztalattal rendelkezik az orvosi, gyógyászati készülékek terén. Megfelelő kiszolgálással, utógondozással
értékesít.
Vevőszolgálat, garanciális és garanciaidő utáni szerviz, alkatrészek, tartozékok biztosítottak még a régebben vásárolt termékekhez is.
A készülék jellemzői:
• Klinikai validációval rendelkező, hiteles vérnyomásmérő. A Brit Hipertónia Társaság előírásai
szerint elvégzett vizsgálat során a legjobb mérési
pontosság osztályába sorolták. Elnyerte az Európai Hipertónia Társaság ajánlását is.
• Felkaron mérő, digitális kijelzésű, automata készülék, nem kell kézzel pumpálni.
• Oszcillometriás mérési elv. Az artéria lökéshullámait észleli.
• A felső és alsó vérnyomásérték, valamint a pulzusszám egyszerre látható.
• Méréskor az észlelt pulzusokat felvillanó szív
szimbólum és csipogás jelzi.
• Ha mérés alatt szabálytalan szívverést észlel, akkor ezt jelzi. Itt kell megemlítenem, hogy a Microlife cég fejlesztésének eredményeként 2005-ben
került a világon először forgalomba olyan készülék, amely ezt képes megtenni. Az American College of Cardilogy intézetben mutatták be a szabadalmaztatott PAD (pulse arrhythmia detection)

•

•

•

•

•

technikát, mely a pulzusmérés során képes megkülönböztetni a téves jeleket (pl. izommozgás) a
valódi szabálytalan szívveréstől.
4 db ceruzaelemmel működik. A készülék tartós
elemekkel van csomagolva, vásárlás után rögtön
használatba vehető. (Későbbiekben is tartós, más
néven alkálielemeket használjon!)
Kimerült elemeknél a készülék letilt, hogy az
alacsony tápfeszültség miatt hibás mérés ne történhessen. A 25%-ra lemerült telepeknél figyelmeztetés jelzi a várható csere igényét. A gyártó
alkalmassá tette a mérőt akkumulátorok használatára is. Ehhez egy rövid magyarázat: Az elemek
feszültsége 1,5 V, az akkumulátoroké 1,2 V. Utóbbiak esetén a 4 db együttes értéke nem 6 V, hanem
csak 4,8 V. A BP A100 készülék ebben az esetben
is gond nélkül működik.
A készülékhez külön vásárolható gyári adapter.
Ennek segítségével konnektorról is használhatjuk. Az elemeket ez nem zavarja, tehát a készülékben maradhatnak.
Puha, könnyen felhelyezhető, tépőzáras mandzsetta. A helyes felcsatolást ábra mutatja rajta.
Előnye a mosható huzat. Külön vásárolható vékony karra kisméretű vagy vastag karra nagyméretű mandzsetta is.
A készülék bekapcsolást követően külön indítógomb megnyomása nélkül megkezdi a mérést.

6 Mikron Medical Elektromos Orvosi Szerviz és Kereskedés Kft.

1094 Budapest, Ferenc krt. 7. • Telefon: (1) 217-1765 • Fax: (1) 217-7557 • E-mail: info6mikron@t-online.hu

HITELES VÉRNYOMÁSMÉRŐ KÉSZÜLÉKEK BOLTJA
Üzletünkben klinikai validációval rendelkező (hiteles) vérnyomásmérőket értékesítünk.
Egészségügyi intézményeket, viszonteladókat, magánszemélyeket egyaránt kiszolgálunk.
Kiskereskedelmi értékesítés • Nagykereskedelmi kiszolgálás
Garanciális szerviz • Vevőszolgálat
Boso-Mercurius E

A higanyos készülékek alternatívája.
Automatikus pulzusmérés.

Microlife BP A100

A készülék kezelése egyszerű, ezért
kiváló az otthoni alkalmazásra.

Boso-Medicus Uno

A vérnyomásmérőt különösen egyszerűen
lehet kezelni, ideális idős emberek számára.

Boso-Carat Professional
Elegáns készülék kifejezetten
orvosoknak. Nagy kijelző,
letisztult forma.

Microlife BP A100 Plus

A kijelzőn megjelenő színskála
segítségével a mért eredmény
egyszerűbben kiértékelhető.

Microlife BP A90

Kis mérete és könnyűsége miatt
alkalmas arra, hogy utazáskor
magával vigye.

Cégünk a betegek gyógykezeléséhez szükséges készülékek, orvosi műszerek, gyógyászati eszközök, valamint egészségmegőrző
termékek forgalmazását, javítását végzi egészségügyi intézmények és magánszemélyek részére
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• A készüléket úgy programozták, hogy csak pontos értéket jelenítsen meg. Ha ez valamilyen okból
nem lehetséges, akkor hibajelzés történik.
• Méretek: szélesség 12,5 cm, magasság 10 cm,
mélység 16 cm.
A készüléket kicsomagolva egy futurisztikus megjelenésű, ezüst színű műszert látunk. Mintha egy űrhajó
fedélzetéről származna. Érdekes és hasznos megoldás
a hátul kialakított mandzsettatároló rekesz. A 45 fokban megemelt előlap kiváló rálátást biztosít a felületre. Hatalmas, eltéveszthetetlen bekapcsoló gomb és kisebb, de mégis jelentős memóriagomb teszi könnyűvé
a kezelést. Indításkor a kapcsoló kék háttérfényével és
csipogással jelzi a működést. Egyenletes sebességgel
pumpál a megfelelő szorítás eléréséig. Nagyon magas
vérnyomás esetében szükség szerint rápumpál. Mérés alatt a kijelzőn szív szimbólum villog és csipogás
halható minden szívdobbanásnál. A mérési idő kevesebb mint 45 másodperc, nagyon magas vérnyomás
esetén sem több 1 percnél. A kijelzőn látható számok
nagyok, jól leolvashatók a szimbólumokkal együtt. A
kijelző mellett vérnyomást kiértékelő táblázat található. Ennek segítségével 6 fokozatban könnyen meghatározható, hogy milyen tartományba esik a kapott
adat. Választása szerint kicserélheti a csomagban található másik táblácskára, melyre a gyógyszerbevételi
időpontokat és a segélykérő telefonszámot írhatja fel.
A memória az utolsó 30 mérés adatait őrzi. Ha az elemeket kiveszik, az adatok törlődnek. Az elemek rekesze stabilan, érintkezési hibától mentesen tárolja a telepeket. Könnyen, egy mozdulattal kiemelhető mind a
négy elem egyszerre. A bekapcsolva felejtett készülék
kis idő elteltével magától kikapcsol. Az adapter csatlakozóaljzata közvetlenül a mandzsetta csatlakozóaljzata mellett helyezkedik el, ezért könnyen összetéveszthetők.
A készülékhez mellékelt használati útmutató igényes kivitelű, jól olvasható, bár a betűk lehetnének
nagyobbak az idősebbek kedvéért. A kezelést érthetően magyarázza. A helyes vérnyomásmérés kivitelezéséhez is tartalmaz útmutatásokat. Apró hátránya, hogy több
nyelven közli mindezeket, így számunkra sok a felesleges rész. Bár a jelölések
segítségével viszonylag könnyen kikereshető a szükséges fejezet, de szerintem hasznosabb lenne a külön magyar
nyelvű füzet.
Tartozék a puha, cipzáras táska, mely
a készülék, a mandzsetta és akár a használati útmutató, valamint a vérnyomásnapló tárolására is kényelmes helyet
biztosít. Igényes kivitelű, szövetanyagú,
formája a készülék alakját követi.
Garancia: A készülékre 5 év, a mandzsettára 1 év.
Pontosság: nyomás ±3 Hgmm, pulzus
±5%.

Boso Medicus Uno
vérnyomásmérő készülék
A németországi Bosch+Sohn GmbH. U. Co. Kg. vállalat „Boso” márkaneve évtizedek óta világhírű fogalomként szerepel a precíz vérnyomásmérés területén.
A fejlesztéssel és gyártással foglalkozó cég vezető szerepet tölt be az orvosi praxisban, kórházakban, klinikákon és az otthon használt vérnyomásmérőivel. Egy
2005. évi felmérés szerint a németországi orvosok 75
azázaléka Boso készüléket használ. Gyártmányaik
színvonala kiemelkedő, választékuk széles. Jelszavuk:
Prémium minőség az orvosok, klinikák és páciensek
számára. Szakmai elkötelezettségük alapján ugyanazt
a minőséget garantálják az otthoni felhasználók számára is.
Termékeik: Vérnyomásmérők, fonendoszkópok, pulzusmérők, digitális lázmérők, elektromos fűtésű testmelegítők, mérlegek. A magyarországi forgalmazó egy
kézben tartva működteti az értékesítést, vevőszolgálatot, garanciális és garanciaidő utáni szervizt, alkatrészek, tartozékok biztosítását.
A készülék jellemzői:
• A Német Hipertónia Társaság Klinikai validációjával rendelkező, hiteles vérnyomásmérő.
• Felkaron mérő, digitális kijelzésű, automata készülék, nem kell kézzel pumpálni.
• Oszcillometriás mérési elv. Az artéria lökéshullámait észleli.
• A felső és alsó vérnyomásérték, valamint a pulzusszám egyszerre látható.
• Méréskor az észlelt pulzusokat felvillanó szív
szimbólum mutatja.
• Ha mérés alatt szabálytalan szívverést észlel, akkor ezt jelzi.
• 4 db ceruzaelemmel működik. A készülék tartós
elemekkel van csomagolva, vásárlás után rögtön
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használatba vehető. (Későbbiekben is tartós, más
néven alkálielemeket használjon!)
• Kimerült elemeknél a készülék letilt, hogy az
alacsony tápfeszültség miatt hibás mérés ne történhessen. Az elemek állapotát négy fokozatban
mutatja a kijelző, tehát nem jöhet váratlanul azok
lemerülése.
• A készülékhez külön vásárolható gyári adapter.
Ennek segítségével konnektorról is használhatjuk. Az elemeket ez nem zavarja, tehát a készülékben maradhatnak.
• Puha, könnyen felhelyezhető tépőzáras mandzsetta. A helyes felcsatolást ábra mutatja rajta. Külön
vásárolható vastag karra nagyméretű mandzsetta
is.
• A készülék bekapcsolást követően külön indítógomb megnyomása nélkül megkezdi a mérést.
• A készüléket úgy programozták, hogy csak pontos értéket jelenítsen meg. Ha ez valamilyen okból
nem lehetséges, akkor hibajelzés történik.
• Méretek: szélesség 15 cm, magasság 6,5 cm, mélység 11,5 cm.
A készüléket kicsomagolva formatervezett, esztétikus megjelenést látunk. A fehér készülékház előlapja
ezüst színű betétet kapott a kijelző körül. A legegyszerűbb használat érdekében csak egyetlen gombot
találunk. Ezt a START feliratú kapcsolót megnyomva
először megjelenik az utolsó mérés 3 adata (szisztolés
és diasztolés vérnyomás, pulzusszám). Ezt követően
indul el a felpumpálás. Több mérést tároló memória
tehát nincs. A gyártó bizonyára arra gondolt, hogy
méréseit a használó úgyis feljegyzi a vérnyomásnaplóba. A hangsúlyt nem a kiegészítő szolgáltatások meglétére, inkább az idős személyeknek szánt könnyű,
egygombos kezelésre helyezték. Az extrafunkciók helyett tökéletes műszaki tartalmat, kiemelkedő mérési
pontosságot építettek a műszerbe. A jó leolvashatóság
érdekében az előlap kissé döntött, a kijelző számai nagyok, a jelzések jól láthatók. A mandzsetta szorítása
a vérnyomásméréshez szükséges mértékű, a pumpálás igazodik ehhez. Tehát alacsony vérnyomásnál alacsony értékre, magas vérnyomásnál magas értékre
pumpál. A mérési idő kevesebb mint 45 másodperc,
nagyon magas vérnyomás esetén sem több 1 percnél. Csendes üzemelésű, csipogó jelzéseket nem hallat. Az elemek cseréje egyszerű, a tároló rész nyitása
kis odafigyelést igényel. Az adapter csatlakozóaljzata
a mandzsetta csatlakozóaljzatával nem azonos oldalon helyezkedik el, ezért nem összetéveszthetők. A
bekapcsolva felejtett készülék kis idő elteltével magától kikapcsol. A csomagolásban külön magyar nyelvű
használati útmutató található. Jól olvasható, a kezelést érthetően, sok ábrával illusztrálva magyarázza. A
helyes vérnyomásmérés kivitelezéséhez is tartalmaz
útmutatásokat.
Garancia: A készülékre 5 év, a mandzsettára 1 év.
Pontosság: nyomás ±3 Hgmm, pulzus ±5%.
Trieber László
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Hányat lép a veréb egy
esztendőben?
Egyet sem, hiszen ugrik. Vajon hányat lépünk mi? Megtudjuk, ha megszámoljuk. Aki erre adná a fejét, az inkább váltsa szorgalmát mozgásra, és a számtant bízza
egy lépésszámláló készülékre. Az egészen egyszerű készülékek már olcsón beszerezhetők. Nincs más teendője, mint derekára (övére) csatolni a gyufásdoboznyi készüléket, és naponta törekedni rá, hogy egyre nagyobb
szám jelenjen meg rajta. Nem kell erőlködni, nem kell
megizzadni, elég csak sétálni. Félre a kifogásokkal, sétálni egyszerű, „a láb mindig kéznél van”. A kis eszköz
szorgos használata ha nem is életmódváltást, de legalább életmód-jobbítást eredményez. Napi 10000 lépés
– ugye nem elérhetetlen cél? A mindennap teljesített feladat sikerélményétől kedvet kapva később fokozhatja
a tempót, és kocogással, futással teheti aktívabbá életét. Komolyabb mozgáshoz komolyabb készüléket is választhat, ami nagyobb tudásával szinte személyes edzőként segíti önt teljesítménye értékelésében.

A legegyszerűbb lépésszámlálók belsejében a legegy-

szerűbb kivitelt találjuk. Egy közönséges, lengő pálcika, a végén nehezékkel ellátva, ingaként kileng a
mozgás ütemében. Szélső helyzetében egy érintkezőt
működtet. Ez tehát az a kapcsoló, ami a számlálónak
jelet ad, és minden alkalommal eggyel növeli a kijelzett értéket. Ezzel el is árultam a titkot: nem a lábnyomainkat számolja, hanem derekunk elmozdulását,
amit lábunk lendítése okoz.

A kezdetben gyártott, és manapság már inkább csak
reklámajándékként osztogatott lépésszámlálóknak bizony nem elég precíz a mérése. Ösztönzésnek azonban
megfelelnek. Hibájuk, hogy az érintkezők időnként kihagynak, nem zárnak megfelelően. Ha nem kell szigorú
edzéstervet teljesítenünk, nem okoz gondot, ha néha 15
százalékkal kevesebbet vagy többet mutat a készülék,

mint a valóság. A lényeg,
hogy mozogtunk.
Természetesen
mozoghatunk többet is, és
mérhetjük jobban is. A
lépésszámlálók lelke az
érzékelő, mely a gyártók
fejlesztéseinek köszönhetően egyre megbízhatóbbá vált. A kezdeti hibákat megszüntették, a
pontosság 5%-ra javult.
A mai modern lépésszámlálókba egyéb funkciókat
is beépítettek, ezt jelzik a kiegészítő megnevezések:
kalóriaméter, személyi motivátor, tevékenységérzékelő. A mérést saját adottságainkhoz tudjuk igazítani.
Szükséges megadni a testsúlyt, testmagasságot, lépéshosszt, beállíthatjuk az órát, valamint az érzékenységet, hiszen nem mindegy, hogy valaki gazellaként szökell, vagy éppen paripaként vágtat, netán túlsúllyal
küzdve inkább csak „dübörög”.
A betáplált adatokból a készülék jelzi a lépések számát, a megtett távolságot, a kalóriafogyasztást, a zsírégetést, a fizikai aktivitás idejét. Az adatok a memóriából is megtekinthetők.
Egyes készülékekben további szolgáltatások is találhatók, pl. számítógépes kapcsolat, előre tervezett mozgásprogam teljesítésének figyelése.
Íme egy példa arra, hogy mennyire hatékony lehet
egy ilyen kis „ösztönző” szerkezet:
Külföldi tudósok három csoportba soroltak 98 diabétesz kialakulása szempontjából nagy kockázatú személyt, akiket közel egy éven keresztül megfigyeltek.
Az első csoport csak cukorbetegséggel kapcsolatos
írásos tájékoztatást kapott. A második csoport meghallgatott egy 3 órás előadást a diabétesz veszélyeiről és a
kezeléséről. A harmadik csoport is részt vett az előadáson, és utána mindegyikük kapott egy lépésszámlálót,
számukra előírás volt a napi 30 perces gyaloglás.
Egy év elteltével a vizsgált személyektől vért vettek,
majd összegezték az eredményeket. Kiderült, hogy a
lépésszámlálóval rendelkező csoport tagjainak több
mint 15 százalékkal csökkent a vércukorszintje. A másik két csoportban jelentősebb változást nem tapasztaltak.
Dr. Thomas Yates, a kísérlet vezetője úgy gondolja,
hogy a lépésszámláló beiktatásával a diabéteszmegelőző programokba nagyobb az esély az egészséges élet és
a megfelelő vércukorszint megtartására.
Próbálja ki Ön is!
Trieber László Vezetője egy szolgáltató és kereskedő cégnek, mely kórházak 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 mellkasöv nélkül, ujjérzékelővel,
PC-interface-szel és szoftverrel együtt, komplett
súlymenedzsment rendszer.
Top up your life – Beurer sportórák
a még jobb teljesítményért.
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Az orvos válaszol
Sokszor csak bizonytalanok vagyunk abban, jól értettük-e, amit az orvos mondott a vizsgálaton, vagy nem
érezzük magunkat betegnek, csupán az életmódunk kialakításához lenne szükségünk tanácsra, néha nem tudjuk eldönteni, hogy ez vagy az a panasz, tünet mennyire
„normális”, esetleg egy lehetséges baj előjele, mikor is
kell orvoshoz fordulni stb.
Kérdéseivel forduljon lapunkhoz! Orvosaink minden levélre válaszolnak!
A titoktartás érdekében a hozzánk érkező leveleket név
és cím nélkül, kivonatos formában közöljük.
Ne feledje: a tanácsok az orvosi vizsgálatot nem pótolják!

Gyógyszeres vérnyomáscsökkentő kezelés mellett vérnyomásom megfelelő, 130/85 Hgmm, a pulzusom azonban alacsony, 50/perc. Nem tudom, hogy ennek mi az
oka, és számít-e, mert egyébként jól érzem magam.
Mindenekelőtt fontos tisztázni, hogy az Ön által szedett gyógyszerek között van-e olyan, mely a pulzusszámot csökkenti. Amennyiben nincs, akkor az 50/perces
pulzusszám – panaszmentes egyéneknél – önmagában
nagy valószínűséggel nem kóros jelenség. Jól ismert
például, hogy a hosszútávfutók pulzusszáma is igen
alacsony szokott lenni. Ugyanakkor, ha Ön szívfrekvenciát és így pulzusszámot mérséklő gyógyszert szed
(pld. béta-blokkolók), akkor körültekintés szükséges.
Ebben az esetben a relatíve alacsony pulzusszámhoz
e gyógyszer is hozzájárul. Ezen gyógyszer hatását
akkor tartjuk a legmegfelelőbbnek, ha a pulzusszám
50–60/perc között van. Fontos azonban, hogy amen�nyiben e gyógyszer mellett tartósan 50/perc alá csökken a pulzusszáma, akkor kontrollvizsgálat szükséges,
melynek során valószínű, hogy az adagot óvatosan
csökkenteni fogják.

Orvosom más vérnyomáscsökkentő gyógyszer mellé
vízhajtót is írt fel rendszeres szedésre. Én azonban a
gyakori vizelés miatt csak akkor veszem be, ha otthon
vagyok, vagyis nem rendszeresen. Mennyire befolyásolhatja ez a kezelésem eredményességét?
A

vérnyomáscsökkentő célzattal javasolt gyógyszerek, így az ún. vízhajtók rendszeres, napi gyakoriságú szedése szükséges. Amennyiben a magasvérnyomás-betegség kezelésére javasoltak Önnek vízhajtót,
akkor azt minden bizonnyal olyan kis dózisban tette a
kezelőorvosa, melynek vizelethajtó hatása minimális,
legfeljebb az első 2-3 napban észlelhet kissé bőségesebb vizeletet. Ha a vérnyomáscsökkentőt nem szedi
rendszeresen, akkor annak a hatása is csak bizonyos
napokon érvényesül, ami egyértelműen kedvezőtlen
folyamatokat eredményezhet. Amennyiben Önnek
gyakori vizelése van, akkor ennek a további vizsgálata
szükséges, kérje a családorvosa segítségét, aki szükség
esetén szakrendelésre irányítja Önt.
Dr. Páll Dénes 1991-ben szerzett ál-

talános orvosi diplomát Debrecenben.
Ez idő óta az egyetem I. Belgyógyászati Klinikáján dolgozik, 2008 óta mint
egyetemi docens. 2004 óta a Regionális Hipertónia Centrum vezetője.
Belgyógyász és kardiológus szakorvos, illetve egészségügyi szakközgazdász, menedzser. A Hypertonia gondozás minősített orvosa és az Európai Hipertónia Társaság
specialistája. PhD fokozatot 2002-ben szerzett, 2007-ben
habilitált. 2002 óta a Magyar Hypertonia Társaság vezetőségi, 2004 óta elnökségi tagja, jelenleg a társaság vidéki titkára. Tudományos érdeklődési területe a fiatalkori
hipertónia.

Viszlát súlyfelesleg!

BM 20 felkaros
vérnyomásmérő
A Deutsche Hochdruckliga
minőségi védjegyével
• Nagy könnyen olvasható
LCD kijelző
• 2×30 memóriahely
• Gyógyászati termék

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
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Ötletek könnyű, friss, egészséges ételek elkészítéséhez

Egészséges táplálkozás télen, nyáron

Saláták
A friss zöldségekből készült saláta az egészséges étrend alapja. A saláták gyorsan és egyszerűen elkészíthetők. Az alapanyagok és az általunk készített salátaöntetek számtalan kombinációjával teret adhatunk
kísérletezőkedvünknek.
Salátakészítéskor ügyeljünk a következőkre:
• Csak hibátlan, friss alapanyagot használjunk.
• A salátaleveleket öblítés után mindig tökéletesen
szárítsuk meg, használjunk salátacentrifugát. A
fejes saláta vagy a jégsaláta leveleit soha ne késsel
vágjuk, csak tépkedjük. A vágási felület csúnyán
elszíneződik.
• A saláták keverésére, tálalására öblös, de nem túl
mély üveg- vagy porcelántálat használjunk, így
könnyedén emelgetve keverhetjük rá az öntetet.
• Ne a zöldségeket sózzuk be, csak az öntethez adjunk finomított sót.
• Ecetes öntet készítésekor használjunk alma-, bor‑,
balzsam- vagy fűszereceteket, lágyabb, harmonikusabb ízt kap a salátánk.
• A salátákat mindig hűtve tálaljuk.
A salátákat gazdagíthatjuk tésztával, rizzsel, hússal,
sajttal, sonkával. Ilyenkor a hagyományos tészták helyett teljes kiőrlésű tésztát, fényezett rizs helyett barna vagy vad rizst válasszunk. Sovány húsokat és sajtokat használjunk. Tartsuk szem előtt, hogy egészséges
salátánk energiabombává válik, ha a salátaöntet sok
majonézt vagy olajat tartalmaz.

Néhány szó a salátaöntetekről
Az élelmiszerüzletetekben számtalan kész öntetet találunk, de érdemes otthon, házilag is készíteni tartósítószerektől mentesen salátaöntetet. Készíthetjük
olajjal, ecettel, de joghurttal, vagy zöldségpürével,
akár pestóval is. Fűszeres ecetet vagy olajat könnyen
készíthetünk ízlés szerinti zöldfűszerekkel, chilivel,
fokhagymával. Lezárt üvegben tárolva ugyanúgy eláll,
mint a boltban vásárolt. Ne ragaszkodjunk a megszokott öntetekhez, próbáljunk ki újabb ízvarázsokat.
Ha friss zöldfűszereket használunk a salátaöntet
készítéséhez, a só elhagyható. Ideális zöldfűszer a petrezselyem, bazsalikom, snidling, kapor.

Házi készítésű salátaöntetek
A sima ecetes-cukros víz helyett ízletes salátaönteteket készíthetünk citromléből, joghurtból vagy kefirből,
fűszeres ecetekből, nemes olajokból, majonézből. Vá-

sárolhatunk friss, zsenge zöldfűszereket a saláták ízesítéséhez, metélőhagymát, bazsalikomot, rozmaringot,
zsályát, mentát, tárkonyt, kakukkfüvet, oregánót, és
persze mindezeket szárítva is felhasználhatjuk.

Egyszerű salátaöntetek
Olasz öntet:
• 3 evőkanál vörösborecet
• friss vagy szárított oregánó (finomra vágva)
• 1 gerezd fokhagyma péppé zúzva
• kevés só, őrölt bors
• 6 evőkanál olívaolaj
• 1-1 evőkanál apróra vágott kaliforniai piros paprika és petrezselyemzöld
Joghurtos öntet:
• 1 doboz joghurt (175 ml)
• fél citrom leve és reszelt héja
• kevés só és cukor
• apróra vágott snidling
Francia öntet:
• 1 evőkanál borecet
• 1 evőkanál víz
• 1 teáskanál dijoni mustár
• fél gerezd fokhagyma péppé zúzva
• kevés só, őrölt bors
• 6 evőkanál olaj
Görög öntet:
• 3 evőkanál olívaolaj
• 1 evőkanál citromlé (vagy borecet)
• fél evőkanál oregánó
• 1 kis fokhagyma péppé zúzva
• só, bors
Kéksajtos öntet:
• 10 dkg áttört kéksajt
• 125 ml tejföl
• 1 teáskanál fehérborecet
• só, őrölt bors
• 2 evőkanál olaj
Gyors nyári öntet:
• 3 evőkanál balzsamecet
• 1 evőkanál méz
• só, őrölt bors
• 6 evőkanál olívaolaj

Elkészítés
Először keverjük el a fűszereket, sót, cukrot az ecettel,
utána keverjük bele az olajat és a többi hozzávalót.
Nagyobb mennyiségben készítve a fel nem használt
öntetet egy csavaros üvegben hosszabb ideig tárolhatjuk.
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Cukor helyett mézet, juharszirupot, esetleg édesítőszert is használhatunk.
A tökéletes ízhatás érdekében az öntetet keverjük
időben össze a salátával.

Görög saláta
Hozzávalók: 20 dkg feta sajt, 4 paradicsom, 1/2 uborka, 1 kis vöröshagyma, 8-8 zöld és fekete olívabogyó
(magtalan); az öntethez: 6 evőkanál olívaolaj, 2 evőkanál vörösborecet, 1 fokhagyma péppé törve, 1 evőkanál
friss, apróra vágott oregánó, 1 evőkanál friss, apróra
vágott petrezselyemzöld, kevés só, őrölt bors.
Elkészítés: Egy üvegtálban keverjük el a salátaöntetet. Vágjuk fel a paradicsomokat gerezdekre, a
hagymát vékony szeletekre, a feta sajtot kb. 1,5 cm-es
kockákra, az uborkát vágjuk 1 cm-es darabokra. Egy
nagy üveg- vagy porcelántálban keverjük el óvatosan
az alapanyagokat, majd öntsük le a salátaöntettel, és
két fakanállal forgassuk meg a salátát.
Tippek: A salátát érdemes elkészíteni 1-2 órával a
tálalás előtt, hogy az alapanyagok átvegyék az öntet
ízét. Borecet helyett citromlevet is alkalmazhatunk, a
hagyma lehet lilahagyma is. Remek grill-party saláta,
hiszen nagyon illik grillezett húsok, halak mellé.

Hawaii saláta
Hozzávalók: 40 dkg főtt sonka vagy csirkemell, 1 kisebb (15 dkg) ananászkonzerv, 1 savanykás alma, 1 fej
saláta vagy jégsaláta, a díszítéshez ribizli; az öntethez:
10 dkg rokfort sajt, 4 dl joghurt, 1 dl száraz fehérbor,
kevés só, bors, ízlés szerint curry.
Elkészítése: A csirkehúst, az ananászt, az almát apró
kockákra vágjuk. A salátát megmossuk, leszárítjuk, és
kicsire tépkedjük. Egy pár levelet meghagyunk a díszítéshez. Összekeverjük a hozzávalókat, és leöntjük
a hawaii öntettel. Egy tálat kibélelünk salátalevéllel,

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

beleszedjük a salátát, és ribizlivel, megszórjuk. Tálalás előtt jól behűtjük. Az öntethez a rokfortot villával
összetörjük, elkeverjük a joghurttal és a borral, befűszerezzük a sóval, borssal, curryvel.

Ősszel a zöldségfélék
toplistáját a padlizsán vezeti!
A padlizsán mediterrán országokban ősidők óta rendkívül kedvelt és nagyra becsült zöldségféle. Magyarországon is egyre népszerűbb, salátának, rántva, sütve,
párolva, töltve, krém formában egyaránt jól használható. A padlizsán rendkívül értékes tápanyagokat, vitaminokat, ásványi anyagokat tartalmaz, ugyanakkor
energiaértéke kicsi, 10 dkg-ban csupán 27 kalória (113
kJ) van, és 1,3 gramm fehérjét, 0,2 gramm zsírt, 4,8
gramm szénhidrátot, 2,58 gramm élelmi rostot tartalmaz. C-vitaminban, folsavban, niacinban, pantoténsavban gazdag. Jelentős kálium-, foszfor-, magnézium- és kalciumforrás.
A padlizsán népies neve törökparadicsom, amely
arra utal, hogy Magyarországon a török uralom idején
honosodott meg. Nevezik tojásgyümölcsnek is, ami az
alakjára utal.
Európában augusztus végén, szeptember elején jelenik meg a piacon, és folyamatosan kapható.
A padlizsán akkor a legalkalmasabb fogyasztásra,
amikor érett, de még nem túlérett, a bőre fényes és
ránctalan. A túl hosszan tárolt termés fénytelen,
ráncos, magjai barnásak, a húsa szívós, kesernyés. Ekkor már fogyasztásra alkalmatlan.
Elkészítési lehetősége igen sokféle, kiváló saláta-alapanyag, lehet rántani, pirítani, készíthető
pörköltként, töltve, és akár rakottnak is. A fűszerek közül a bors, a csombor, a bazsalikom, az
oregánó illik hozzá, a hagyma, fokhagyma és a
zöldpetrezselyem mellett. A megsütött padlizsán
húsa lefagyasztható, így télen is rendelkezésünkre áll a pikáns ízű padlizsánkrém alapanyaga.
Nagy Gyuláné Tajti Éva Több
mint 25 éve a Semmelweis Egyetem I. Belgyógyászati Klinikájának vezető dietetikusa. Szakterületei: nefrológia, hipertónia,
diabetológia. A Humán Táplálkozási Szakmai Kollégium tagja.
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Padlizsánkrém

Lecsós padlizsán

Joghurtos padlizsán

Borjúhúsos padlizsán

Lecsós padlizsán

Padlizsánkrém

Hozzávalók:
• 3-4 db padlizsán • 1 nagy fej vöröshagyma • 5 gerezd fokhagyma • 3–5 ek majonéz • 3–4 ek joghurt •
1 csokor friss petrezselyem • fél citrom leve • kevés só,
ízlés szerint fehérbors • 3 ek olívaolaj

A padlizsánt nagyobb kockákra vágjuk, sózzuk, borsozzuk. A snidlinget, fokhagymát olívaolajon hirtelen átfuttatjuk, majd a kockázott zöldségeket hozzáadva puhára
pároljuk. Az olívabogyókat csak a tálalás előtt adjuk hozzá.

A félbevágott padlizsánokat villával megszurkáljuk,
majd előmelegített sütőbe tesszük. Közepes hőfokon addig sütjük, míg megpuhul. Ezután óvatosan eltávolítjuk
a héját, lecsepegtetjük, majd egy tálba tesszük, citromlével meglocsoljuk, miután kihűlt villával vagy turmixgéppel pépesítjük. Amíg hűl a padlizsán, vágjuk apróra a
hagymát, zúzzuk finomra a fokhagymát, keverjük össze
a majonézzel, a joghurttal, az olívaolajjal és az apróra
vágott petrezselyemmel. Az egészet keverjük össze. Fogyasztásig tartsuk hűtőben, legalább 2-3 órát, így az ízek
jól összeérnek.

Energia: 102 kcal · Fehérje: 9 g · Zsír: 2 g · Szénhidrát: 18 g

Energia: 103 kcal · Fehérje: 4 g · Zsír: 9 g · Szénhidrát: 5 g

Borjúhúsos padlizsán

Joghurtos padlizsán

Hozzávalók:
• 80 dkg padlizsán • 5 dkg fekete olívabogyó összevagdalva • 1 gerezd fokhagyma • 1 csokor snidling •
1 dl olívaolaj • fél kk pirospaprika • 2 db paprika, lehet
kaliforniai is • 1 db nagyobb kemény paradicsom

Hozzávalók:
• 2 db 40 dkg-os padlizsán • 1 fej vöröshagyma • 2
gerezd fokhagyma • 1 dl olaj • 40 dkg borjúhús • só •
frissen őrölt bors • 1 doboz 40 dkg-os paradicsomkonzerv • 1 evőkanál morzsolt oregánó

A padlizsánokról vágjuk le a végeket, majd hosszában
felezzük meg őket. Az olaj felét felforrósítjuk egy akkora teflonserpenyőben, amelyben elférnek egymás mellett a fél padlizsánok, aztán vágott felükkel lefelé egy
percig nagy lángon, utána két percig mérsékelt lángon
aranybarnára pirítjuk őket. A megpirított padlizsánokat
tegyük félre, hagyjuk kihűlni. Az apróra vágott vöröshagymát teflonserpenyőben megfonnyasztjuk, majd hozzáadjuk a péppé zúzott fokhagymát és a húsdarabkákat.
Sózzuk-borsozzuk, oregánóval ízesítjük, majd az egészet
fedő alatt majdnem puhára pároljuk. Végül hozzáadjuk
a kihűlt és nagyobb kockákra vágott padlizsánt és a paradicsomkonzervet a levével együtt. 15 perc alatt készre
pároljuk.

Energia: 209 kcal · Fehérje: 20 g · Zsír: 11 g · Szénhidrát: 19 g

Hozzávalók:
• 2 padlizsán • 4 dl joghurt • 5 zsályalevél • 5 dkg reszelt sajt • kevés só, bors • 2-3 evőkanál olívaolaj • fél
citrom vagy lime leve

A padlizsánokat megtisztítjuk, meghámozzuk, és 3 mm
széles kockákra vágjuk. A kockákat tepsibe helyezzük.
Sózzuk, borsozzuk, meglocsoljuk olívaolajjal, a citrom levével. A zsályaleveleket a tetejére helyezzük. 180 °C-os
sütőben meggrillezzük. Kb. 15–20 perc múlva, amikor
már megpirult a padlizsán, kivesszük, lehűtjük, a joghurtot rálocsoljuk a tetejére, és reszelt sajttal meghintjük.

Energia: 90 kcal · Fehérje: 7 g · Zsír: 2 g · Szénhidrát: 12 g
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betűk

A Formoline L112 Németország elsőszámú
fogyókúrás terméke. Sikerét a magasfokú zsírmegkötő
képességének, valamint jól tolerálhatóságának
köszönheti. Nem befolyásolja a metabolizmust,
tartósan is alkalmazható, cukorbetegek is
használhatják!
Forgalmazó: Cremum Pharma Kft., 1148 Budapest,
Nagy Lajos Király útja 16–18. • www.cremum.hu
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A 2010/1. számban megjelent rejtvény helyes megfejtése: Igaz, de voltam egy másik orvosnál is, és az engedélyezett még ötöt. • A Marca-Ceys Magyarország Kft. Sanytol ajándékcsomagját nyerték: Gschwind Imréné, Budapest; Pócsi Lajosné, Budakeszi; Stengel Zoltán, Szob; Varga Csaba, Gencsapáti; Virág Lászlóné, Budapest.

Hypertonia

35

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 betegekkel 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.
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