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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!
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Lapunk megrendelhető
A Hypertonia és a kardiovaszkuláris rendszer
2011-ben 4, a Diabetes 6 alkalommal jelenik
meg. Személyes átvételkor ingyenes, postai
megrendeléskor az alábbi postázási költséget
kérjük befizetni:
Példány Hypertonia Diabetes Hypertonia
szám
+ Diabetes
1 (egyéni)
1 160 Ft
1 740 Ft
2 190 Ft
10–50
8 050 Ft 11 900 Ft 18 600 Ft
51–100 11 600 Ft 17 400 Ft 26 600 Ft
101–150 14 850 Ft 22 800 Ft 34 300 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:

Közeleg az év vége, s a „gazda” ilyentájt számvetést készít. Lehet a gazda kisállattenyésztő, növénytermesztő, lehet önálló vállalkozó,
munkaadó vagy alkalmazott, év végén mindenki összegzi, hogy az évet sikerrel vagy
veszteséggel zárta-e. Összegzi a belső (befolyásolható) és külső (nem befolyásolható) körülményeket, átgondolja, mit csinált jól, mi
az, amit kevésbé jól, vagy éppen elhanyagolt
megtenni. A jó szőlősgazda tudja, miként kell
gondoznia a tőkéket, tudja, hogy a különböző
fertőzések ellen permetezéssel védekezhet, s
ha ezt nem teszi kellő időben és rendszerességgel, bizony a termés megtizedelődik. Minden növénytermesztő tudja, hogy gyommentesíteni kell, ellenkező esetben
a szívós gyomnövény elveszi a teret és a tápanyagot a haszonnövény elől.
De megemlíthetjük azt az autótulajdonost is, aki rendszeresen ápolja és
ellenőrzi, ellenőrizteti járművét, mindent elkövet annak érdekében, hogy
az kifogástalanul nézzen ki és hosszú ideig kifogástalanul működjön. Bizony. Mert drága volt. Vigyázni kell rá, mert ha tönkremegy, nem biztos,
hogy képes lesz másikat vásárolni. Igen, felelősen gondolkodik.
Tegyük fel magunknak a kérdést. Vajon felelősséggel gondolkodunk az
egészségünkkel kapcsolatban is? Megteszünk-e mindent, egyáltalán teszünk-e valamit az egészségünk megtartása érdekében?
Ön mindent megtett azért, hogy megfelelő tápanyagokkal, vitaminokkal és ásványi anyagokkal lássa el a szervezetét? Tett valamit azért, hogy
a megfelelő életvitellel megelőzze a betegségek kialakulását? Hányszor
vett részt ez évben ellenőrző, vagy szűrővizsgálaton? Tett-e lépést azért,
hogy ellenőrizze, ellenőriztesse egészsége állapotát? Ha már van valamely
kialakult krónikus megbetegedése, mennyire vette (veszi) komolyan azt?
Mennyire működött együtt kezelőorvosával, betartotta-e az orvosi ajánlásokat, a gyógyszerszedési előírásokat?
A közelgő ünnepek kiváló lehetőséget nyújtanak arra, hogy tükröt tartson maga elé. Eszébe jutott-e, hogy néhány megállónyi távolságot gyalog
tegyen meg ahelyett, hogy buszra, villamosra szállna, vagy autóba ülne?
Pedig a mindennapos rendszeres testmozgás az egyik fő eleme az egészségmegőrzésnek. Vagy volt-e olyan napja az évnek, amikor összeszámolta
a napi kalóriabevitel mennyiségét? Mert bizony a táplálkozás minőségi és
mennyiségi összetevői is nagymértékben befolyásolják egészségünk állapotát. Vajon tudna-e válaszolni arra a kérdésre, mennyi a testsúlya, men�nyi a vérnyomása, vagy éppen a koleszterinszintje?
Ön, Kedves Olvasó, aki felelősen gondoskodik a családjáról, gyermekeiről, a megszerzett javairól, vajon felelősen gondoskodik önmaga egészségéről is?
Mint ahogy eddig minden alkalommal, folyóiratunknak ebben a számában is olvashat az öngondoskodás különböző lehetőségeiről. Bízunk abban, hogy mint önmagáért felelős személy, Ön is beépíti mindennapi életébe az öngondoskodás különböző formáit, s a következő évben úgy törődik
családjával, hogy közben fenntartja saját egészségét, illetve megtesz mindent a súlyos betegségek kialakulása ellen. A szeretet ünnepén gondoljon
arra, hogy a legnagyobb ajándék szeretteinek az, ha Ön súlyos betegségek
nélkül, panaszmentesen tölti napjait még sok-sok hosszú évig.
A szerkesztőség nevében békés ünnepeket és boldog új évet kívánok!
Dr. Barna István
a szerkesztőbizottság elnöke
a Magyar Hypertonia Társaság budapesti titkára
a Magyar Nephrologiai Társaság 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!

A gyilkos kórokat nem érdekli, ki milyen társadalmi rétegbe tartozik

Szűrőprogramok

Amiről nem tudok, az ellen nem tehetek semmit, amiről
tudok, azzal felvehetem a harcot – ebben segítenek a
szűrőprogramok.
A szűrőprogramok alapvető célja, hogy az egészségmegőrzés fontosságára figyelmeztessen, továbbá tudatosítsa, ezért mindenki maga tehet a legtöbbet.
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint az egészség a teljes testi, lelki és társadalmi jólétet és nem pusztán a betegség vagy fogyatékosság hiányát jelenti.
Egészségesnek lenni olyan képesség, amellyel az egyén
szociálisan és gazdaságilag aktívan élhet. Másként fogalmazva, a jó egészség a minőségi élet alapfeltétele.
Az egyén fizikai egészsége, pszichés állapota, társadalmi kapcsolata, a környezethez fűződő viszonya az
egészség és az életminőség fogalomköréhez tartozik. A
tartósan megromlott egészségi állapot több szempontból tragikus lehet, nemcsak a betegségből adódó hatások – fájdalom stb. – nehezítik a mindennapokat, hanem
akadályozhatja a munkavégzést, az érintett szociális közege is megváltozhat, amikor szűkebb és tágabb emberi
kapcsolataiban gondjai támadnak. Vagyis a betegség,
a testi funkciócsökkenés megterheli a környezetet, és
amire szinte soha nem gondolunk, a társadalomra is súlyos gazdasági terhet ró.

Prof. dr. Ádány Róza „A magyar egészségÜGY” című
tanulmánykötetben egyebek között arról ír, hogy hazánk lakossága lélekszámban 1981 óta csökken és
elöregszik. A 15–64 évesek körében az Unióban a
második legalacsonyabb, 62 százalékos a foglalkoztatottsági arány. Az inaktív népesség – gyerekekkel, diákokkal együtt – esetében a rokkantság miatti
„Egészség mindenek előtt”
2011-ben is folytatódik Magyarország
legnagyobb humanitárius átfogó
egészségvédelmi szűrőprogramja, több
szakmai szervezet összefogásával, európai
uniós irányelvek alapján. Az Európai
Nemzeti Egészségvédelmi Program és a
Magyar Orvostársaságok és Egyesületek
Szövetsége (MOTESZ) által koordinált Szív
és érrendszeri betegségek megelőzésének
és gyógyításának Nemzeti Programja
konszenzusos együttműködésével
valósul meg a programsorozat.
Bővebb információ:
www.egeszsegprogram.eu

4

Hypertonia

„Egészség egy életen át”
A szűrőprogramot harmadik esztendeje
hirdette meg az „Egészség egy életen
át” Alapítvány, a Medical Group Kft. és
a BUS-OXY Kft. A szűrőprogram életre
hívásának alapvető célja volt felhívni az
emberek figyelmét arra, milyen fontos
az egészségük megőrzése, és hogy még
fontosabb felismerni, hogy egészségük
megőrzése érdekében önmaguk tehetnek
a legtöbbet. Érdemes tehát a lakosságnak
eljárni a szűrővizsgálatokra. Az „Egészség
egy életen át” Alapítvány fő célja a szűrés
tudatossá tétele a lakosság körében.
Bővebb információ: www.eukamion.hu
nyugdíjazás a maga 11 százalékával Európában a legmagasabb, a „dobogós” második a 6 százalékos betegség miatti tartós munkaképtelenség, ez az EU-s átlag
kétszerese.
„A korai halálozás viszonylagos kockázata az EU 15
országok átlagához viszonyítva a keringési rendszer betegségei, a rosszindulatú daganatok és a légzőrendszeri betegségek okozta halálozás vonatkozásában úgy a
férfiak, mint a nők esetében az ezredfordulót követően
is tovább emelkedett, illetve nem mutatott változást...
A születéskor várható átlagos élettartam-mutatónk a
férfiak esetében több mint nyolc évvel, a nők esetében
több mint öt évvel marad el az EU 15 országok átlagától, s ennél is nagyobb mértékű az elmaradásunk az
egészségben töltött születéskor várható átlagos élettartam vonatkozásában, tíz esztendő” – olvasható az
idézett tanulmányban.

Magyar sajátosság
A magyar lakosság többségére jellemző, hogy nem törődik egészségével, nem időben megy orvoshoz. Sokan
azért mellőzik a szűrővizsgálatot, mert tartanak attól,
hogy ott „kiderül valami”. Étkezési, mozgási szokásaink is bőven kifogásolhatók. A szakemberek okkal
állítják, a negatív helyzetbe nem lehet, nem szabad
senkinek sem beletörődnie! Évtizedek óta a különböző kormányok a népegészségügyi szűrés fontosságát
rendeletekben rögzítik, elismerik, hogy kell az átfogó
szűrővizsgálati program. Ennek keretében nemcsak
felmérést, hanem betegségmegelőzési stratégiát is

szándékoznak kidolgozni. Se szeri, se száma a különböző kezdeményezéseknek, mégis az eredményesség
továbbra is lehangoló…

Nincs dicsekedni valónk
A 2001-ben útjára indított népegészségügyi program
például a lakossági szűrővizsgálatok kialakítását és kiterjesztését tűzte célul. Olyan intézkedések születtek,
amelyekkel az életkor alapján leginkább veszélyeztetett népesség számára a korszerű szűrővizsgálatok
elérhetővé válhattak. Azt remélték, hogy a népesség
egészségi állapotát leginkább meghatározó betegségek – szív-, érrendszeri, daganatos kórképek – miatti
halálozás csökken. Sajnos egyik téren sincs dicsekedni
valónk...
Mindenesetre a népegészségügyi programok intézkedései az orvostudomány mai állásán alapulnak. A
célbetegségek között három olyan daganatos megbetegedés szerepel, amely korai felismerésére az e kórképek veszélyének leginkább kitettek név szerinti
behívásán alapuló szervezett lakossági szűrőprogramot működtetnek. Hogy melyek ezek? A 45–65 éves
hölgyek emlőszűrése – mammográfiás vizsgálata –, a
25–65 esztendős nők sejtvizsgálattal (citológia) egybekötött nőgyógyászati kontrollja, továbbá az 50–70
éves férfiak és nők számára a székletbeli rejtett vér
laboratóriumi kimutatása. Mint ahogy prosztataszűrésen lehetőség van a 40 év feletti férfiak körében a
PSA gyorsteszt alkalmazására is. A szájüregi daganatok korai felismerése a fogorvosok feladata! A felelős
lakosságé pedig az, hogy ha a fogorvosi rendelőn kívül
valahol ilyen jellegű szűrést végeznek, azt feltétlenül
keressék fel. Döbbenetes, hogy hány embernél észleltek már elváltozást egy-egy szűrésen, akik a betegségükről nem tudtak, és akiket a szerencsés időben történt felismerés a haláltól mentett meg.

A cukros élet
A cukorbetegség népegészségügyi jelentőségét nemcsak az aggasztó epidemiológiai adatok jelentik, hanem az egyénre, a társadalomra nehezedő következmények is. Friss magyar adatok szerint a diabétesz és
szövődményeinek ellátása egy esztendőben az Országos Egészségbiztosítási Pénztár kiadásainak 13 százalékát, a GDP 0,65 százalékát, több mint 174 milliárd
forintot jelenti. Ebből a 2-es típusú diabétesz legjelentősebb szövődményeinek orvosi kezelésére fordított
biztosítói költség a teljes gyógyító-megelőző kiadás
csaknem 1,6 százaléka. A költségek ellenére indokolt a szűrővizsgálatok szervezése, a felismert esetek
azonnali, erélyes, az összes keringési kockázati tényezőre vonatkozó holisztikus szemléletű kezelése. Noha
a szénhidrát-anyagcsere pontos mérése laboratóriumi
vércukor-meghatározás alapján lehetséges, a szűrési

vizsgálatokon baj esetén jelzésértékű eredményt azért
kapnak.
Például az országban a 2008–2009 áprilisai közötti
időben 8921 felnőttet (59,7% nő, 40,3% férfi) vontak
be a Magyar Diabetes Társaság és a 77 Elektronika
Kft. támogatásával indított kockázatalapú szűrővizsgálatba, az alapellátásban dolgozók közül sokan részt
vettek. A praxisokban megjelenő minden olyan 20–69
éves lakost bevontak, akinél nem volt tudott, hogy

szénhidrátanyagcsere-zavarban szenved. A szűréskor
kiderült, 12,9 százalékuknál valamilyen fokú szénhidrátanyagcsere-zavar fellelhető. És ez csak egy szűrés
volt, az adat a megannyi szűrőprogram során tovább
„bővíthető”.

A magas vérnyomás szűrése
A szív-, érrendszeri betegségek kialakulásában főszerepet játszó magas vérnyomás szűrésével és gondozásával szintén próbálják a bajt megfékezni. Mindenekelőtt ugyan ez a háziorvos feladata, de ha a lakosság
a betegséget megelőzendő nem fordul orvoshoz, a
doktor a problémát nem tudja kezelni. Talán-talán
a felismeréshez útmutató lehet a különböző szűrésen való részvétel. Itt van például „Az egészség egy
életen át!” szűrőprogram, amit harmadik esztendeje hirdetett meg márciusban „Az egészség egy életen
át” Alapítvány, a Medical Group Kft. és a BUS-OXY
Kft. A korábbiakat Budapesten és a megyei jogú városokban 148 helyszínen végezték, akkor a több mint
300 000 lakos szűrésén 36 000 esetben tapasztaltak
az érintett által nem tudott megbetegedést. Tehát a
sorozat-szűrésnek rendkívül sok megmentett élet volt
köszönhető. A mobil szűrőállomáson egyébként – belgyógyászati, tüdőgyógyászati mozgó rendelő-szűrőkamion – népegészségügyi szempontból a legfontosabb
szűrések történnek. 2010 decemberének végéig 130
helyszínen, húsz nagyvárosba és különböző kistelepülésekre jutnak el. A kistérségi önkormányzatokkal
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A hazánkban csaknem 2 millió magas
vérnyomással élő közül a legbiztatóbb
felmérések szerint is csak 40 százaléknál
megfelelő a célvérnyomás, ami annál
drámaibb, mivel a túlélési esélyeket a
megfelelően alacsony vérnyomásérték
nagyban befolyásolja. A legtöbb
érintett nem tudja, hogy akár 10
Hgmm vérnyomás-csökkenéssel 30
százalékkal, 20 Hgmm csökkenéssel
50 százalékkal csökkenthető a szív‑,
érrendszeri betegségek által okozott
halálozás esélye! A Szívriadó Programban
kiderült, annak ellenére, hogy az
érintettek több mint 90 százaléka hisz
az életmód-változtatás fontosságában,
tudja, a szív-, érrendszeri probléma
megelőzhető, mégsem tesz azért semmit.
karöltve azért fektetnek nagy hangsúlyt az utóbbi helyekre, mert az egészségügyi ellátó helyektől távolabb
élők nehezen szánják rá magukat arra, hogy egy-egy
szűrővizsgálatra elmenjenek. A szűrőkamionon vérnyomás-, vércukor-, koleszterin-, triglicerid-, húgysav-, testzsír-mérést és még több mint 20-féle szív-,
érrendszeri, tüdőgyógyászati, belgyógyászati, allergológiai vizsgálatot végeznek, a szakemberek ellenőrzik
a haskörfogatot, boka/kar indexet, testzsír-százalékot
számolnak, és a felsorolásból ki ne hagyjuk a kardiovaszkuláris rizikó-becslést se!

Richter Egészségváros
Mostanság egymást érik a különböző cégek, intézmények támogatását élvező szűrővizsgálatok, amelyek
mindenekelőtt a betegség megelőzését, elburjánzásának időbeni felismerését, a beteg orvoshoz irányítását szolgálják. Egy-egy betegségcsoport neves hazai
gyógyítói tartanak felvilágosító előadást például az
Alzheimer-kór, a reflux-betegség, az onkológiai, nőgyógyászati kérdésekben, felvetésekre válaszolnak.
Ismert színészek, médiaszemélyiségek adják nevüket,
arcukat a családi programokkal kísért rendezvényekhez. Példaként említhető a Richter Gedeon Nyrt. A
cég országszerte a lakosság szűrését segíti, mégpedig sajátos módon, hiszen az emberek aktivizálásával idén majd’ 30 millió forintot adott át különböző
kórházaknak. Érdekes és hasznos megközelítésből indultak ki a Richternél. Vezérlőelvül az szolgált, hogy
az életkilátásokat az életmód minimum 40 százalékban befolyásolja. A Richter Egészségváros programsorozatát két év alatt 14 városban 36 ezer egészségéért aggódó, illetve azért felelős lakos részvételével
rendezték meg. A szűrés indokoltságát mi sem bizonyítja jobban, minthogy a több mint 23 ezer ingyenes
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szűrést követően csaknem 6 ezer (!) lakost elváltozás
miatt szakvizsgálatra irányítottak tovább. Másként
fogalmazva, minden 4. embernél a normálistól eltérő
eredményeket kaptak.
Beke Zsuzsa, a Richter Gedeon Gyógyszergyár kommunikációs vezetője egyebek között elmondta, hogy
dietetikusok, gyógytornászok, gyógyszerészek is az érdeklődők rendelkezésére álltak. A szervezők szerették
volna, ha a lakosság legalább a szűréséért, az egészségéért és városa egészségügyének fejlesztéséért maga is
tesz valamit. Mit jelent számokban is megfogalmazva
az iménti mondat? A Richter az adott városban 2 millió forintos felajánlást tett, a résztvevők 7 helyszínen
15 937 400 forinttal egészítették ki az összeget azzal,
hogy „tettek valamit az egészségükért”, vagyis a szűrésen való részvétel mellett ismeretterjesztő előadásokon, tanácsadáson is megjelentek, amiért a kórházak
29,9 millió forintnyi támogatást kaptak a gyógyszergyártótól. A kisebb városokban a program nagyobb sikert aratott, mint a fővárosban. Talán, mert a helyiek
jobban átérezték annak fontosságát, hogy ha a szűrésen jelen vannak, akkor az azért kapható pontokkal
a lakóhelyükön működő fekvőbeteg-intézmény fejlődéséhez is hozzájárulhatnak. Sokan voltak jelen olyanok,
akiket korábban soha nem lehetett semmilyen kontrollra rávenni. Azután előfordult, hogy egy kórházban
a kiszűrtek további vizsgálatához külön osztályt kellett nyitni.

RizikóRiadó Program
A Magyar Kardiológusok Társaságának a sanofi-aventis/Chinoin együttműködésével az elmúlt években
megvalósított RizikóRiadó Programja sok adatot szolgáltatott arra vonatkozólag, hogy van még hova fejlődni az orvos-beteg együttműködés terén. A „Rohanó
életünk, a mindennapi megélhetésért, érvényesülésért
folytatott hajsza, a magunkra oda nem figyelés pedig szedi áldozatait. Márpedig a gyilkos kórokat nem
érdekli, hogy ki milyen társadalmi rétegbe tartozik”
– mondta prof. dr. Merkely Béla, a Magyar Kardioló-

Magyarország halálozási statisztikáiban
az első helyen a szív- és érrendszeri
betegségek okozta halál áll, míg európai
viszonylatban ez a fajta halálozási ok
csupán a harmadik. Szintén elkeserítő
adat, hogy Magyarországon az 50 év
feletti férfiak még várható élettartama
mindössze 23 év, amiből csupán 11 évet
tölthetnek el egészségben. Az elrettentő
adatok mögött több ok is áll, ilyen az
egészségtudatos életvezetés teljes hiánya,
és a csaknem behozhatatlan elmaradás
az egészségügyi felvilágosítás terén.

gusok Társaságának elnöke a sanofi-aventis/Chinoin
által támogatott RizikóRiadó Program egyik helyszínén. A szakember hozzátette, ma már az ifjak között
is egyre inkább arat a szívhalál, illetve a stroke (agyvérzés). „Nem hangsúlyozható eléggé, milyen fontos
már az első jeleknél orvoshoz fordulni, s nem napokat
várni arra, hátha jobban lesz az ember.”
A sanofi-aventis/Chinoin kommunikációs vezetője,
Rózsa Iván kiemelte a felvilágosító kampány kapcsán
a doktorok, nővérek, asszisztensek áldozatos munkáját. A compliance – vagyis az orvos-beteg együttműködés – életet menthet. Márpedig mi lehet fontosabb,
mint az emberek egészsége, amivel születünk, majd
életmódunkkal ellene teszünk. A RizikóRiadó Prog-

ram arra intett, hogy kellő figyelemmel mindig javíthatunk azon, amit tönkretettünk.
A RizikóRiadó Program keretében megismertették a kockázatokat a magas vérnyomásos betegekkel, továbbá a nővérek és családorvosok bevonásával
igyekeztek elnyerni a betegek együttműködését, ami
példaként szolgálhat arra, hogyan javítsuk edukációval az orvos-beteg együttműködést. Annak ellenére,
hogy a magas vérnyomás tehető felelőssé a stroke-ok
72 százalékáért, valamint a koszorúér-megbetegedések több mint feléért, hazánkban mégis több mint
kétmillió ember él együtt a betegséggel. A hipertónia
azonban nem csak Magyarországon számít rendkívül
súlyos egészségügyi problémának. Jelenleg a föld felnőtt lakosai közül minden negyediknek az ideális érték felett van a vérnyomása, azonban előrejelzések
szerint 2025-re minden harmadik felnőtt érintett lesz.
Az adatok riasztók, főként annak ismeretében, hogy a
magas vérnyomást, sok más betegséggel ellentétben,
életmód-változtatással, valamint a megfelelő kezeléssel jó irányba lehet befolyásolni, aminek haszna akár
életévekben vagy elkerült súlyos szövődményekben
mérhető. A tünetmentessége miatt „néma gyilkosnak”

is nevezett kór ugyanis a legtöbb halálozásért felelős
szív- és érrendszeri betegségek kialakulásának egyik
fő rizikófaktora.
A szív- és érrendszeri betegségek gondozásának és
megelőzésének nem csak azért kell kitüntetett figyelmet szentelni, mert Magyarországon ez a vezető halálok, hanem azért is, mert a betegség végkimenetele
nagyban befolyásolható a kockázati tényezők csökkentésével, az életmód változtatásával. A program céljai
csak az orvosok, nővérek és a betegek együttműködésével valósulhatnak meg.
Sokszor tapasztalják a szakemberek, hogy a betegek, sőt az orvosok is elfogadhatónak minősítik a
160/90 Hgmm-es vérnyomást, és beletörődnek abba,
hogy ezzel a vérnyomással él a páciens, pedig 20 Hgmm vérnyomáscsökkenéssel a felére eshet vissza a szív- és érrendszeri betegségek által okozott halálozás esélye. A szív-,
érrendszeri betegségek elsődleges meghatározói – képzettség, életmód, életszínvonal,
biztosítási rendszer – gazdasági és szociális
jellegűek. A betegek nagy részét urbánus legendák, hiedelmek, valós ismeretek keveréke vezeti, így nincsenek veszélyeztetettségük
tudatában, ezért nem is igyekeznek többet
tenni egészségükért.
Befejezésként engedtessék meg néhány
személyes megjegyzés. Tény, hogy az egyén
felelőssége az egészsége megőrzésében nem
lebecsülendő. Mint ahogy az is tény, az ember egészségi állapotáért nem az egészségügy
a felelős. De nem ártana elgondolkodni – a
dicsérendő szándékú szűrővizsgálatok mellett sem –, vajon miért állnak esőben, szélben kígyózó sorokban a népek a szűrősátrak
előtt, akár egy-másfél órát is várakoznak, hogy rájuk
kerüljön a sor? Miért nem keresik a számukra éppen
úgy ingyenesen nyújtott egészségügyi szolgáltatásokat
a lakhelyük közelében lévő rendelőkben? Miért gondolják sokan, hogy egészségükről, betegségükről pontos képet kapnak egy-egy szűrővizsgálaton? Miért bíznak jobban az ismeretlen vizsgálókban, mint a saját
kezelőorvosukban?
Végül hadd említsem még meg, hogy a népnek nemcsak szűrés, hanem a várakozási időben elemózsia is
kell. Több helyen láttam, hurka, kolbász s egyéb illatos, nyálcsorgást előidéző, gyomornedveket „gyarapító” finom zsírosságok sülnek nagy halomban, ott
mérik a sört, méghozzá sokat, s ha lehet, hát a várakozók egy kis pálinkával is leöntik az egészet. Amikor már az egészségtelen dolgokkal eltelik az ember,
helyet szorít a vattacukornak is…! Valahogy a szűrést mindenhol egyformán nemcsak tartalmában, de
mindenfajta keretek között komolyan kellene venni,
különben a beteg lakosságnak hiteltelenné válik az
egész egészségfelmérésre, -védelemre alapozott megelőzés!
Krasznai Éva
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Gyógyszerészi gondozói programjaink

Metabolikus szindróma

„Gyógyszerészi gondozás: a gyógyszerész által önként
vállalt, felelősen végzett, dokumentált tevékenység,
amelynek célja – az orvossal együttműködésben – a
hatásos, biztonságos és költséghatékony gyógyszeres
terápia elősegítése, a beteg egészségtudatos életvitele kialakításának elősegítése, a megfelelő gyógyszerhasználatának szakmai segítése, együttműködő készségének növelése, életminőségének javítása minőségileg
kontrollált körülmények között.”
(2006. évi XCVIII. tv. 3§ y pont).

Hazánk felnőtt lakosságának több mint egyharmada

szenved az elhízás, a cukorbetegség, a magas vérnyomás és a zsíranyagcsere (az ehhez esetlegesen társuló
beszűkült vesefunkció, emelkedett húgysavszint, fokozott véralvadékonyság, gyulladásos folyamat és oxidatív stressz) együttes zavarával jellemzett metabolikus szindrómában. Mivel a kardiovaszkuláris (szív- és
érrendszeri) megbetegedések jelentős részében a kóros anyagcsere-folyamatok is felelőssé tehetők az érrendszer belhártyájának károsodásáért, az ezt követő
zsírlerakódásért, érelmeszesedésért, az utóbbi időben
a metabolikus helyett a szélesebb körben értelmezett
kardiometabolikus kockázat fogalma terjedt el.
A szív- és érrendszeri megbetegedések és a velük
szoros kapcsolatban lévő anyagcsere-betegségek, mint
a metabolikus szindróma betegadatai is jelzik, hogy
kiemelt népegészségügyi problémával állunk szemben.
Magyarországon minden második haláleset mögött a
szív- és érrendszeri problémák állnak, és ez a vonatkozó statisztikák tanúsága szerint 45 százalékkal
nagyobb az EU (25-ös) átlagánál. A magas kockázati kategóriába tartozók kiszűrése, azonosítása, minél
korábbi diagnosztizálása és kezelése össztársadalmi
érdek.
Az eredményes megelőzés biztosítása érdekében
kiemelten fontos – amint egyéb krónikus megbetegedésekben is – a minél korábbi stádiumban való hatékony beavatkozás. Sajnálatos tény viszont, hogy a nem
diagnosztizált, nem kezelt betegek száma jelentős, és
külön gond, hogy nagy részük a kórosan emelkedett
paraméterek ellenére – akár éveken keresztül – sem
észlel tüneteket. A probléma egyrészt az, hogy a tünetegyüttessel rendelkezők egynegyede semmilyen
kezelésben nem részesül, másrészt a diagnosztizált
betegeknél is csak 50%-os az alkalmazott terápia eredményessége, pedig a kardiometabolikus szindróma
időben történő felismerésével, kezelésével a betegek
életkilátásai jelentősen javíthatók lennének. A megbetegedések kockázatának csökkentése, az eredményes
megelőzés, a korai felismerés, a célérték elérésére irányuló, hatékony gyógyszeres és életviteli terápia be-
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állítása, a betegek rehabilitálása, gondozása alapvető
fontosságú lenne.
A gyógyszerészeknek közösségközeli pozíciójuk miatt a lakosság széles rétegeiben van lehetőségük az
életvitellel kapcsolatos információszerzésre, így egyes
kockázati tényezők felismerésére, szűrővizsgálatok elvégzésére és az egészségfejlesztést, megelőzést célzó
befolyásolásra. A népegészségügyi, prevenciós területeken a fokozott gyógyszerészi szerepvállalást elősegíti továbbá:
• a gyógyszerész könnyű elérhetősége – széles körű,
folyamatos hozzáférhetőség,
• a krónikus megbetegedések által okozott életminőség-romlás,
• a késői (és sok esetben véletlenszerűen történő)
diagnózis,
• a gyógyszerész napi kontaktusa nagyszámú emberrel (naponta a lakosság 5-6%-a keresi fel a
gyógyszertárakat),
• sokan elsőként a gyógyszerészhez fordulnak
egészségügyi tanácsért,
• a gyógyszerész számára egyszerű és rendszeres
információnyerés a betegtől, ami lehetővé teszi a
nyomonkövetést.
Így a gyógyszerészek gondozói munkája a gyógyszeres terápia menedzselésén kívül kiegészül – elsősorban a jelentős számú beteget érintő területeken
(diabétesz, hipertónia, metabolikus szindróma stb.)
– a népegészségügyi, egészségnevelési, betegoktatási
és az egészségtudatos életvitelt elősegítő felvilágosítás
feladataival.
A magyarországi gyógyszerészi gondozási koncepció
megvalósítása többéves, egymásra épülő folyamat eredménye. A megvalósítás során jól elkülönül egymástól
az általános (minden gyógyszertárban végezhető) és
a betegségspecifikus (engedélyhez, protokollhoz, megfelelő tárgyi és személyi feltételek teljesüléséhez kötött) gyógyszerészi gondozási gyakorlat. A nemzetközi
gyógyszerészi gondozói programokat (1990-es évek)

„kis fáziskéséssel” követte a magyarországi gyakorlat.
Hazánkban a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége (MOSZ) szervezésében indultak el az első – diabétesz, hipertónia, allergia, asztma, mozgásszervi stb.
– továbbképzések. A program(ok) kialakítása során
figyelembe vettük, hogy a gyógyszerészeknek a jövőt
illetően – az egészségügyi ellátó rendszer más tagjaival együttműködve – egyre inkább aktív szerepet kell
vállalniuk az „egyénre szabott”, dokumentált és minőségbiztosított gyógyszeres terápia menedzsmentjében,
valamint a népegészségügyi feladatok ellátásában. Az
első gyakorlati lépést a MOSZ tette meg. Az „Egy csepp
figyelem” Alapítvánnyal közösen (2005. november 14én) 55 gyógyszertár részvételével indította el Gyógyszerészi Diabetes Prevenció Programját. Az első évben
– az időközben több mint 400-ra emelkedett részt vevő
gyógyszertárak – közel 100 ezer vércukor-ellenőrző
mérést végeztek. A programban részt vevő páciensek
19%-át értékelő levéllel orvoshoz irányították. Következő lépésként (2006) a Magyar Gyógyszerészi Kamara (MGYK) a Magyar Hypertonia Társasággal (MHT)
közösen indította el magas vérnyomás programját. A
vizsgálat bebizonyította, hogy a kontrollcsoporthoz
képest a gyógyszerészi gondozásba vett csoportban – a
nyilvánvaló kedvező együttműködésnek köszönhetően
– betegek vérnyomásértékei jelentős mértékben javultak és a betegelégedettség is nőtt. A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság (MGYT) az öngyógyítás-öngyógyszerelés – fejfájás, napozás, napégés stb.
– területén (2007) több gyógyszertár bevonásával indított programot. A döntéstámogató szakmai irányelvet
alkalmazó gyógyszerészek a konzultációt követően a
betegek felének nem a kért készítményt ajánlották és
25 százalékukat orvoshoz irányították. Ezt követően
(2007. augusztus) a három gyógyszerészszakmai szervezet (MOSZ, MGYK, MGYT) közös elhatározásával
létrejött a Gyógyszerészi Gondozás Szakmai Bizottsága (GYGSZB).
Napjainkig országosan közel 900 gyógyszertár jelezte
a programba való részvételének szándékát. Ezzel megvalósul a gyógyszerészek népegészségügyi programokba való dokumentált integrálódása és tovább erősödik
a közvetlen lakossági gyógyszerellátás egészségügyi
szolgáltató jellege. Reményeink szerint ezen egységes
szakmai alapokon nyugvó, hiteles információt nyújtó,
széles körben folyamatosan és könnyen hozzáférhető
új gyógyszertári szolgáltatás jelentős mértékben lesz
képes hozzájárulni a hazai kardiometabolikus prevenció sikeréhez.
A gyógyszerészi gondozás keretében kialakuló új típusú „beteg–orvos–gyógyszerész együttműködés” egyben lehetőséget teremt – a megelőzés különböző szintjein – az egyén és a társadalom kardiometabolikus
megbetegedések megelőzését és hatékony kezelését
célzó motiválására, egészségkultúrájának emelésére,
elősegítve ezzel is a magyar egészségügyi ellátó rendszer költséghatékony működését.
Dr. Samu Antal

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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Virtuális labor az interneten – laborlelet.hu
A laborlelet.hu internetes oldal a laboreredmények
megértésében, a laborvizsgálatokra való felkészülésben,
egyes betegségtípusok leírásában és laborértékekkel
kapcsolatos tájékoztatásban nyújt segítséget laikusok
számára. A Laboratóriumi Diagnosztikai Társaság biológusa, dr. Herczeg Tamás szerkesztette weboldal látogatottsága csúcsokat döntöget hazánkban. A kattintások
száma és az oldalon történő böngészési idő ma nemzetközi mércével mérve is kiugróan magas hazánkban. Habár ennek hátterében érezhető általános egészségügyi
állapotunk siralmas volta, ezzel együtt felsejlik a változtatás igénye és időszerűsége is.

Sikeres hazai indulás
A „laborlelet” elektronikus szakmai adatbázist az
Amerikai Kémiai Társaság (AACC) indította útjára
2001-ben, majd megkezdődött az adaptálása az európai viszonyokhoz is. Európában először Spanyolország, majd Németország és Lengyelország csatlakozott
a kezdeményezéshez, ezután, 2007-ben Olaszország és
Magyarország – a Magyar Laboratóriumi Diagnosztikai Társaság (MLDT) felkarolásával –, végül az elmúlt
év őszén Kína indította útjára a honlapot.

Bizalom a nagyközönség felé
Az oldal látogatottsága az összesített adatok szerint
az USA-ban a legnagyobb, azonban az Internet-használók számának arányához viszonyítva hazánkban
a legolvasottabb, ami 1,2 százalékot jelent. A honlap
laikusokhoz szól, ami azonban nem jelenti azt, hogy
szakmabeliek számára ne tartalmazna hasznos és értékes információt, ez lehet az egyik oka népszerűségének. A honlap nemzetközileg is elfogadott célkitűzése
volt, hogy a nagyközönség számára is érthető módon
fogalmazza meg a közzétett információkat. Ezt a célt
hazánkban kiválóan sikerült teljesíteni, ahol ugyanis
szakzsargonnal tűzdelve érhető el az oldal, ott az olvasottsági mutatók jóval alulmaradnak.

Az oldal használata
Szűrések életkor szerint
A laborlelet.hu adatbázisa alapvetően az életkorokhoz kapcsolódó szűrésekre épül. Ezek alapján elérhetők újszülöttek, csecsemők, gyermekek, serdülők, 50
év felettiek, fiatal felnőttek, felnőttkorúak és terhesek
szűrővizsgálatához kapcsolódó információk, betegségleírások.
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Vizsgálatok leírása
A laboratóriumi vizsgálatok leírásainak felépítésében
először a vizsgálat célja, szükségessége szerint tájékozódhatunk. Ezután a mintavételre való felkészülés, a
vizsgálat menete, célja szerint találhatunk információt.

Laborlelet értékelése
Ha már kezünkben tartjuk a leletet, a legfontosabb lehetőségünk az eredmény értékelése referenciaértékekkel, konkrét példákkal. Fontos tudni, hogy az adatbázis nem tartalmaz standard referenciatartományokat,
hiszen ezek adott népességre vonatkoznak, ill. a mérés
helye és módja szerint is eltérőek lehetnek. E helyett
a tendencia kerül előtérbe, annak megállapítása, hogy
az értékek változnak-e, és ha igen, milyen irányba, ami
meghatározó adatokat szolgáltat a kezelőorvos számára. Az oldalt elsősorban azok nézegetik, akiknek van
legalább egy referenciaértéken kívüli laboratóriumi
eredményük. A másik gyakori keresési eset a gyermekek felkészítése a vizsgálatokra és az idősek segítése.

Labor kérdezz-felelek
Az oldal látogatóinak lehetőségük van kérdéseket feltenni az oldal szerkesztői felé, melyre három napon

belül várhatnak válaszokat. Az oldal azonban irányadó, tájékoztató jellegű, nem helyettesíti a szakorvosi
értékelést!

Kapcsolódó adatbázisok
Lehetőségünk van kapcsolódni más adatbázisokhoz
is, pl. felkereshetünk egy vérképet, ami nem csak a
laikusok, de a szakma számára is hasznos lehetőséget
nyújt.

A hazai siker
nyomasztó háttere
A hazai siker egyik oka az lehet, hogy a magyar lakosság egészségügyi állapota, mondhatni nem ideális.
Minden ember, aki kora vagy tünetei miatt laborvizsgálaton esik át, nagy valószínűséggel eltérést fog tapasztalni az egészséges állapotától és több kóros laborértéke is lesz. Ha egy vérvétel során például 40–50
paraméterre kiterjedő laboratóriumi tesztet tekintünk
át, nagy eséllyel találunk legalább 3-4 olyan értéket,
melyet felkiáltójellel láttak el: azaz valamely irányban
eltér a referenciaértékektől.

A referenciatartomány határai
A referenciatartomány fogalma kapcsán fontos megjegyezni, hogy a meghatározott tartományon belüli értéksávba csupán a teljesen egészséges népesség 95%-a
esik bele. Ha 100 teljesen egészséges egyént vizsgálunk meg, abból 5 ki fog esni a referenciatartományból. Nézzük példának a vércukorszint – glükózszint
– eredményeit. A referenciatartomány határértékei
3,6–6,0 mmol/liter. Amennyiben a szűrővizsgálaton 3,5
vagy 6,2 mmol/liter eredményt kapunk, az már kiesik
a tartományból. Ez azonban még nem jelent feltétlenül betegséget, elképzelhető, hogy csupán azon 5%-ba
eső érték, mely nem a tartományon belüli. Kétségtelen
azonban, hogy ha már 20 mmol/liter értéket mérnek,
az teljességgel kizárt, hogy egészséges egyéntől származzon.

A honlap nem szakorvos
Ha valaki a laborlelet.hu-ra kattintva tanulmányozza leletét és a saját eredményeiben eltérést tapasztal,
mindenképp figyelembe kell vennie az előbbiekben
leírtakat. Az oldal fontos küldetése, hogy ne tápláljon alaptalan ijedelmeket, és ne keltse alaptalanul
betegségek képzetét az emberekben, ehhez azonban
még a keresés megkezdése előtt némi tájékozottság
szükséges. Egy-egy kisebb eltérésnek sokszor banális oka lehet, nem érdemes túl hamar kombinálni, és
képzelegni. Az emberek félnek a betegségektől, külö-

Mi is az, és hogyan állapítják
meg a referenciatartományt?
Röviden: Nagyszámú egészséges embernél
meghatározzák az adott paramétert, és
megnézik, hogy milyen tartományon belül
tekinthetők az eredmények „normál”-nak.
Kissé részletesebben: Először meg kell
határozni azt a népességcsoportot
(populációt), amelyre majd a
referenciatartomány vonatkoztatható. Ilyen
populáció lehet például az adott területen
élő 20 és 30 év közötti, egészséges nők
összessége. Közülük a lehető legtöbbnél
elvégzik a vizsgálatot, és meghatározzák
az eredmények átlagát és szórását. A
referenciatartományt úgy képezik, hogy
az alsó érték egyenlő az átlagból kivont
kétszeres szórással, a felső érték pedig az
átlaghoz hozzáadott kétszeres szórással.
A „referenciatartomány” helyett gyakran
használják a „normáltartomány” vagy
„normálérték” kifejezést is. Szabatosabb
és pontosabb a „referenciatartomány”
használata, mert amíg a
referenciapopuláció jól meghatározható,
addig a normálértéket hordozó populáció
igen nehezen. Ha egy vizsgálat
eredményét különböző populációkon mért
eredményekkel vetjük össze, könnyen
kiderül, hogy ugyanaz az eredmény az
egyik esetben „normál”-nak felel meg, míg
a másikban nem szükségképpen az. Tipikus
példa erre a várandós nőknél mérhető
kémiai paraméterek eltérései, ezért
számukra több vizsgálatnál is speciális
referenciatartományt kell készíteni.
(forrás: laborlelet.hu)
nösen a ráktól, hazánkban főként a magas halálozási
arányoknak köszönhetően. Ha valakinek olyan eltérése van, mely alapján felmerülhet egy rosszindulatú betegség gyanúja, jó lenne, ha nem saját magát
emésztve, a szomszéddal beszélve meg ijedne halálra,
hanem pl. a laborhoz fordulna, mely a tesztet végezte,
vagy az orvossal konzultálna, aki a beutalót kiállította. A laborlelet.hu viszont tájékoztat, amennyiben a
tesztértékek magyarázatra szorulnak, vagy ha a beteg
nem kapott bővebb felvilágosítást, esetleg észrevett
egyéb eltéréseket, és közérthető formában információt ad egyes kórképekről is. Azonban a szakorvost nem
helyettesíti!
Szabó Zsuzsa
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Menj el orvosodhoz egészségesen is!
Menjek el szűrővizsgálatokra? Ha elmentem, és vannak
eredményeim, osszam-e meg háziorvosommal? Meddig terjedjen az én figyelmem, tudásom saját testemet,
egészségemet, betegségeimet illetően? Mikor vegyem
igénybe az orvosom segítségét, tanácsát? Honnan tájékozódjam, és honnan tudjam, hogy hiteles-e, amit olvasok?

Kérdések, amelyek kavarognak bennem, melyeket nap
mint nap felteszek magamnak. Mivel nemrégen részt
vettem egy kampány szűrővizsgálatán, és az eredményeim nem túl bíztatók, úgy döntök, hogy elmegyek
háziorvosomhoz. Úgyis rég látott, legalább három éve,
biztosan leszid, amiért nem mentem. Persze megnéztem az interneten, mit írnak, mindig azt böngészem,
ha egészségügyi problémánk van, de sokszor megijeszt
a sok rám zúduló információ.
Bejelentkezem, két nap múlva találkozunk. Bevallom, izgatott vagyok, mert mindig feszülten várom,
mit mond, talál-e valamit, amit nem akarok hallani.
Azért nem szeretek orvoshoz menni, mert akkor biztosan kiderül valami…
A váróban egy faliújság fogad, és mivel van még néhány percem a beszólításig, nézelődöm. Megragad egy
felszólítás, így szól:
Mindenképpen olvasd el!!!
Menjünk el akkor, ha hívnak, de akkor is, ha nem! Nagyon félünk a ráktól, a különféle daganatos betegségektől. Félelmünk sajnos legtöbbször jogos, hiszen hazánkban a második leggyakoribb halálok. Gyógyítása
csak akkor sikeres, ha időben felfedezzük. Mi is ez az
időben? Azt jelenti, hogy még kezdetleges állapotban,
kis méretben, áttétet nem adva megtaláljuk. Megtaláljuk, ha figyeljük testünket, hiszen mi ismerjük legjobban. Minden eddig nem lévő elváltozást mutassunk
meg orvosunknak.
Nézzünk be időnként szánkba – foltokat, sebeket,
növedékeket keresve; vizsgáljuk át bőrünket – gyorsan
növő, gyulladt, viszkető vagy csak eddig nem ott lévő
„anyajegyek” után kutatva; nők tapintsák át emlőiket,
vagy kérjék meg partnerüket, simogassák azokat néha
kicsit figyelmesebben; férfiak tegyék ezt heréikkel; legyen gyanús minden, testünkön eddig nem észlelt kinövés, csomó, duzzanat; figyeljünk oda, ha valahonnan
indokolatlanul vérzünk, fogyunk, fáradékonyabbak
vagyunk; vegyük észre, ha székelési szokásaink megváltoznak; menjünk el, ha hívnak rákszűrésre, örüljünk, hogy ilyen figyelmesek, hiszen értünk aggódnak,
tegyünk eleget meghívásuknak!

Köszönöm, hogy elolvastad, gondolkozz
el rajta, és tedd azt, amit tanácsoltam.
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Mire végére érek, szólítanak. Bemegyek a doktornőhöz. Kedvesen, mosolyogva fogad, mondja, milyen jól
nézek ki, csinos vagyok, még a frizurámat is megdicséri. Ettől kicsit megnyugszom, érzem, elmarad a várt
számonkérés. Helyette érdeklődik, miért jöttem, hogy
vagyok, mi történt velem, amióta nem találkoztunk.
Beszámolok mindenről. Türelmesen hallgatja, arca derűs, nyugodt. Elmesélem, hogy voltam szűrővizsgálaton, mutatom a leleteimet. Kiértékeli, megbeszéljük a
tennivalókat. Egyelőre életmódváltást javasol, mert a
magasabb koleszterinszintem és kissé magasabb testsúlyom ezt igényli. Kiszámítja a testtömegindexemet
is, 26 az érték. Ez már a túlsúlyos kategóriába tartozik. Elmagyarázza, hogy 25 alá kellene menni, mert
akkor ideális. A táplálkozásom majdnem megfelelő,
meglep, hogy a magasabb koleszterin talán a sok zsíros sajt fogyasztásának tulajdonítható. A jövőben áttérek a soványabbakra. Kevés a mozgás, ennek növelésével a felesleges néhány kilótól is megszabadulhatna
– mondja. Bevallom, hogy nem szeretek tornázni, futni
még kevésbé, talán a séta és néha az úszás kedvemre
való lenne. Menjen el naponta legalább fél órát sétálni,
úgy tudom, van kutyája, ő is örülne neki – tanácsolja. Hát eddig a férjem és két gyerekem sétáltatták, de
átveszem az esti sétát tőlük. Hát ez nagyszerű lesz! –
örvendezik, és vele együtt én is fellelkesedem. Érzem,
meg fogom valósítani azt, amit így közösen elhatároztunk. Búcsúzom, egy hónap múlva találkozunk.
Hazafelé azon gondolkodom, hogy milyen butaság volt
félni az orvosomtól. Hiszen ő jót akar, segíteni szeretne.
Azt szeretné, ha egészséges maradnék, ahogy viccesen
fogalmazni szokott: „akkor kevesebb a dolga velünk”.
Rájöttem, hogy ezentúl nem az internet lesz az egészségügyi hírforrásom és tájékozódási hátterem, hanem
orvosom. A derűs légkör, a sok hasznos tanács, amit
hallottam, sokkal meggyőzőbb és biztonságosabb, mint
a rengeteg információ közül kiválasztani a megfelelőt.
A háziorvosok nemcsak a betegségek gyógyítását,
hanem azok megelőzését, egészségnevelést, egészségtanítást is szívesen folytatnak. Felelősek a rájuk bízott
pácienseik egészségéért. De egészségünk megőrzéséért
mi magunk tehetünk a legtöbbet. Segítsünk orvosunknak, hiszen úgyis annyi a dolguk...
Dr. Ádám Ágnes Belgyógyász, háziorvos, Zuglóban dolgozik 1977 óta. Tudományos munkatársként tanít a budapesti Orvosegyetem Családorvosi
Tanszékén. Megrögzött egészségnevelő, hiszi és vallja: az emberek megtanítása saját testük felépítésének és működésének ismeretére megkönnyíti a betegségek megértését,
feldolgozását.

Egyedül nem megy!
Ha a kedves olvasónak már több ízben is volt 140/90
Hgmm felett a nyugalomban mért vérnyomása, és háziorvosa rendszeresen visszarendeli kontrollvizsgálatra,
akkor feltehetően magasvérnyomás-betegként gondozzák (kezelik).
Ha az életmódjának és táplálkozásának megváltoztatásával (pl. testmozgással, testsúlycsökkentéssel, a dohányzás elhagyásával, a só-, a kávé- és az alkoholfogyasztás mérséklésével) nem sikerült a vérnyomását
csökkenteni, akkor Önnek minden bizonnyal gyógyszert
is kell(ene) szedni.

A

vérnyomás csökkentése, a célérték elérésére való
törekvés bizonyítottan csökkenti a veszélyes szövődmények megjelenését, illetve a már kialakult szövődmények rosszabbodását. Emiatt kell nagyon sokszor
akár 3-4-féle vérnyomáscsökkentő gyógyszert szednünk. Gyakori, hogy a hipertónia mellett más krónikus betegségeket (leggyakrabban a cukorbetegséget,
a zsíranyagcsere és a pajzsmirigyműködés zavarait) is
kezelni kell. Ilyen esetekben már megduplázódhat a
szedendő gyógyszerek száma.

Lehet ennyi gyógyszert
szedni egyszerre?
A válasz már évtizedek óta egyértelmű: igen! Mekkora különbség van a többnyire tünetmentes magas
vérnyomás állapota és a már esetleg kialakult stroke,
szívinfarktus vagy veseelégtelenség tünetei és korlátai között! Nincs veszélyesebb, mint a nem kezelt vagy
elhanyagolt, esetleg ismeretlen hipertónia! A kezelés
menete a nagyszámú, többnyire nemzetközi vizsgálatok eredményeinek ismeretében, a Magyar Hypertonia
Társaság állásfoglalása szerint zajlik. Ez lényegében
egy útmutatás, de minden beteg kezelése állapotának
és kórelőzményének sajátosságaihoz választva történik. A gyógyszerek kiválasztása, a terápia bővítése
mindig egyénre szabott.
A kezelőorvos a gyógyszer(ek) kiválasztásánál figyelembe veszi a páciens kockázati besorolását. Ez
többek között függ a beteg vérnyomásértékeitől,
a társbetegségek számától, olyan jól ismert kockázati tényezőktől, mint a testsúly (haskörfogat), a
dohányzás, a koleszterin-, a triglicerid- és a húgysavszint. Fontos megismerni a családi kórelőzményben előforduló hasonló megbetegedéseket
is. A gyógyszerbeállítás hosszú ideig is eltarthat.
Ehhez rendszeres orvosi ellenőrzésekre, megbeszélésekre, önellenőrzésre (az otthoni vérnyomás
mérésére, napló vezetésére) és jó orvos-beteg kapcsolatra van szükség.

Az állapotát, a betegségét ismerni akaró pácienssel
ez a bonyolultnak tűnő feladat könnyebben megoldható. Az együttműködő és érdeklődő betegek vérnyomása (de a vércukra, koleszterinje stb. is) tartósabban és
jobban beállítható.
Az eredményesség érdekében nyugodtan kérdezzünk, beszéljük meg a betegség és a kezelés problémáit az orvosunkkal. Például, hogy a javasolt és szedett gyógyszerek hogyan hatnak? Az életritmusunk
figyelembevételével mikor vegyük be a gyógyszereinket? Mennyire kell félnünk, vagy mire kell figyelnünk
az esetleges mellékhatásokkal kapcsolatban? Havonta
mekkora árat kell fizetni a patikában? Hogyan mérjünk otthon vérnyomást? Mikor és milyen ellenőrző
vizsgálatokra van szükség? Mit tudunk költségmentesen is megváltoztatni az életvitelünkben?
Alapvető, hogy bizonyos szinten ismerjük meg betegségünk vagy betegségeink természetét és az esetleges távlati veszélyeket. És ami sokaknak nehezen
megy, fogadjuk el, higgyük el, hogy tényleg magas a
vérnyomásunk (vércukor‑, koleszterinszintünk) és
kezelésre van szükségünk. Erre a kezelésre sokszor
egész életünk során szükség lesz. Sőt, akár sokféle
gyógyszert is kell egyszerre beszednünk. Ha az említett módon partnerek vagyunk, háziorvosunk folyamatosan tökéletes segítőtárs lesz ebben a hosszú távú
kapcsolatban.
Kedves Olvasó! Ha Ön is partner a gondozásban, és
önmagát is gondozza, akkor biztosan sokkal kisebb az
esélye, hogy betegsége súlyos szövődményeket, évekkel, évtizedekkel később akár rokkantságot is okozzon!
Dr. Barta László

Intenzív terápiás
gyakorlatot követően több mint három évtizede ugyanazon körzetben
családorvos. Célja a helyes életmódra való nevelés, a magas vérnyomás
és a cukorbetegség korai felismerése,
követése a szövődmények számának csökkentése érdekében. Több mint húsz éve oktatja az orvostanhallgatókat és a leendő háziorvosokat.
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Egy történet „epén innen és epén túl…”
Egy borongós november végi délutánon éppen befejez-

tem visszatérő nőbetegem ellátását, a vérnyomásmérést, a betegvizsgálatot, a vércukornapló megtekintését és megbeszélését, a megszokott receptek felírását,
amikor még egy kérést intézett hozzám. Éjszaka a
vejéhez ügyeletet kellett hívnia, mert a fiatalembert
erős hasi fájdalom kínozta, hányt, majd hasmenése
is volt. Mivel a sürgős ellátás után sem vált panaszmentessé, további kivizsgálás, kezelés szükséges. Az
eddig ismeretlen, fiatal férfi beteg másnap reggel jelentkezett is a rendelésen. A tünetek, a vizsgálat az
epehólyag gyulladását mutatták. Ezt erősítette meg
a has ultrahangos vizsgálata, valamint a laboratóriumi vizsgálatok eredménye: zajló epehólyag-gyulladás,
epekövesség állt fenn. A sebész szakorvos komplex
kivizsgálást ajánlott, s ha ellenjavallat nincs, az epeműtét elvégzését. A műtétre felkészítő vizsgálatok kiderítették, hogy Józsefnek magasabb a vérzsírszintje,
a vércukra, kissé túlsúlyos és magasabb a vérnyomása.
Az epés-diéta mellett cukor- és zsírszegény étrendet
kezdett, valamint vérnyomáscsökkentő gyógyszer szedését. A januári műtét idejére javultak anyagcsereértékei, normalizálódott a vérnyomása, a beavatkozást
szövődménymentesen elvégezték. A műtét után közel
fél évig még rendszeresen visszatérő páciens volt, de
az „aktív” élet, a rohanás, a munka elvonta a rendelőtől. Érdeklődésünkre megüzente, hogy a diétát tartja,
gyógyszereit szedi, jól van!

Köszönöm, jól vagyok! Valóban?
Közel két év elteltével, állapot-ellenőrzésre, újabb szűrésre rendeltük be régen látott betegeinket. József
meghívásában szeretett anyósát is bevontuk, ő vitte
a meghívó levelet, illetve szóban is közölte a meghívó
üzenetet. Erre a szíves invitálásra természetesen nem
lehetett nemet mondani! Már a megjelenéskor kiderült a közel tíz kilogrammos súlytöbblet, „jól sikerült
az epeműtét, mindent ehetek”, mondta páciensünk.
Laboratóriumi eredményeiben a normálértékeket
többszörösen meghaladó vérzsírszinteket, vércukorértéket találtunk, amelyek – mint tudjuk – többszörösre
növelik az érrendszeri megbetegedés kockázatát. Ez és
az elhagyott vérnyomáscsökkentő a vérnyomásérték
emelkedését is hozta, újra magasabb értékeket mértünk. Természetes volt, hogy az eddigi ellátást újra
kellett gondolnunk, találkozásainkat újra rendszeressé kellett tenni. A többszörös konzultációk, a romló
értékek, a várható súlyos szövődmények réme meggyőzte betegünket arról, hogy újra jobban együtt kell
működnie velünk. Nagy szerepe volt a meggyőzésben
a családi háttérnek is!
A diéta szigorítása, a gyógyszeres kezelés módosítása és sajnálatos kibővítése hamar megmutatta javító
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hatását. Csökkentek a magas laboratóriumi értékek,
elindult a súlycsökkenés is.
Kellő akarattal, önfegyelemmel, a javaslatok, utasítások megtartásával három hónap alatt a célértékekre
jutottak József korábbi rossz eredményei. Bevallotta,
jobb lett újra a közérzete, nem annyira fáradékony,
jobb a terhelhetősége. Nem fullad, nem dagad be estére a lába sem.
Hat év telt el az első találkozástól, kapcsolatunk
folyamatos és rendszeres. Igaz, leánya személyében
újabb szövetségesünk akadt, aki a megfelelő időben
figyelmezteti édesapját a soron következő laboratóriumi kontrollra, az orvosi előjegyzés esedékességére. Az átmeneti emelt gyógyszeradagok lassan
csökkenthetőkké váltak, idővel „modernizáltuk” a
gyógyszereket. Sőt rendszeres testmozgásra bírtuk
betegünket. A sárkányhajózás szépségeiről mi, az
egészségügyi személyzet hallgatjuk szájtátva a beszámolókat Józseftől, akinek már jó a vérnyomása,
stabil, rendezett a vércukor- és a vérzsírszintje és
nem is túlsúlyos.

Miért szép és tanulságos a történet?
Sikerült elérnünk, hogy egy páciensünk megértette,
rossz irányba halad az egészségi állapota. A többszörös kockázati tényezők figyelmen kívül hagyása
előbb-utóbb tragédiába torkollhatott volna, főleg mert
panaszt, figyelmeztető tünetet esetleg egy bizonyos
ideig nem is tapasztalt volna. A személyes, meggyőző, egyénre szabott megbeszélések, a család támogatása együttesen vezetett sikerre. Üzenet ez az orvos
számára is, hogy minden esemény (akár még az epeműtét is!) kihasználható az egészség megvédésére, a
betegségek megelőzésére. Nem szabad szem elől téveszteni a „rizikós” beteget, újra és újra fel kell hívni
a figyelmét az állapotából eredő veszélyekre, meg kell
mutatni a helyes utat az egészség felé. A szövődmények kialakulásával ez az útkeresés nehezebb, néha
meg sem található már. A közös sikerhez viszont kell
a befogadókészség, az együttműködés a beteg oldaláról is. Erőszakkal eredményt elérni a legjobb orvos
sem képes.
Dr. Antalics Gábor Belgyógyász, illetve háziorvostan szakorvosként 18
éve dolgozik Budapest XVII. kerületében. Kiemelten a szív- és érrendszeri
betegek ellátásával, kezelésével foglalkozik, ebben a témában orvostanhallgatókat, illetve szakorvosjelölteket is oktat az Egyetem Családorvosi Tanszékén. Praxisában rendszeresen
gyakorlati orvosképzés is folyik.
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A NAGY FA
LAKÓI

Önök egy tanulságos, szép, könnyen emészthető mesegyűjteményt keresnek az apróságnak,
amely pár percre leköti figyelmét, eltereli a TV-től, a játékoktól. Nos, szerintem megtalálták,
ha ezt a könyvet választják! Én legalábbis azonnal beleszerettem! Én már négy különbejáratú
unokával rendelkezem, és az első mesék elolvasása után eldöntöttem, hogy kiadom a gyűjteményt. Megragadott egyszerű, tiszta üzenete: légy mindig segítőkész, önfeláldozó, soha ne árts
a társaidnak, inkább légy a segítségükre, ha bajban vannak. Ezek a szép gondolatok a mi felG A S Z Tszinte
R O Emár
N Tkiveszőben
EROLÓ
G I A deMvágyunk
I N D Erá,N hogy
K I NaEgyerekeinkbe
K
nőtt világunkban
vannak,
plántáljuk
őket, remélve, hogy az ő felnőtt világuk lehet más…
Szabó Anna nyaranként, amikor az unokák hozzá mentek vidéki életet élni a város zajától távol, ölébe ültette a gyerekeket, és saját meséit olvasta fel nekik. A gyerekek tágra nyílt szemmel
és füllel hallgatták, a mai napig emlékeznek a történetekre. Sőt, elhatározták, hogy közkinccsé
teszik a gyűjteményt: legyen sok gyereknek öröme, ha meghallgatja ezeket a gyöngyszemeket.
Egy rokon kislány illusztrációkat készített hozzá, és már csak egy kiadó kellett, amelyik felvállalja a könyv elkészítését. Szerencsére ezt is sikerült megtalálni, most már csak Önre vár, hogy
hazavigye…
Ajánljuk 4–8 éves kor között.
Guti Péter

SZABÓ ANNA: A NAGY FA LAKÓI
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ZÁGONI TAMÁS
Kedves Anyukák, Apukák, Nagyszülők!
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AZ OPERÁK
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Farkas Iván

„Hallgass a zenére”
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SZABÓ ANNA

Az operaéneklés enciklopédiája

1850 Ft helyett
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Megrendelés:
Tel.: (1) 273-2844 • Fax: (1) 384-5399
E-mail: aberzai@tudomany-kiado.hu

4900 Ft helyett
3400 Ft

Anima Rerum
A Dolgok Lelke

5000 Ft feletti megrendelés esetén a
postaköltséget a kiadó átvállalja.
Bővebb információkért,
és a könyvek rövid ismertetőjéért
keresse fel weboldalunkat.
www.tudomany-kiado.hu/akcio
1980 Ft helyett
990 Ft

Fahidi Éva

2980 Ft helyett
1900 Ft

Természetes anyagokról hipertóniásoknak,
szívbetegeknek
A magasvérnyomás-betegséghez gyakran társulnak
szív- és érrendszeri rendellenességek, így érelmeszesedés, cukorbetegség és a zsíranyagcsere zavara (a vér
koleszterin- és trigliceridtartalmának felszaporodása). Az
érelmeszesedés a szívben a koszorúerek beszűkülése,
elzáródása révén ún. koronáriás szívbetegséget, izomelhalást (szívinfarktust), az agyban stroke-ot (szélütés)
okozhat. Bár ezek gyógyszeres kezelésében hatalmas a
fejlődés, máig nagy az igény a hatékony, biztonságos
és egyszerűen alkalmazható készítmények iránt. Antioxidáns és egyéb életfontosságú tulajdonságuk révén
ilyenek lehetnek a természetes anyagok közül egyes
vitaminok és tápanyag-kiegészítők. Korszerű, korrekt
tudományos vizsgálatok eredménye alapján közleményünkben erre próbálunk választ adni. A vitaminok közül
a C-, B-, D- és E-vitaminnal, a tápanyag-kiegészítők közül a koenzim Q10 (coenzymQ10)-zel és a halolajjal foglalkozunk, mert kizárólag ezekre vonatkozóan találhatók
érdemi adatok az orvosi szakirodalomban.

C-vitamin (aszkorbinsav)
Az aszkorbinsav vízben jól oldódó anyag, amelynek
fontos szerepe van többek között a véredények falának
felépítésében, a zsír- és cukor-anyagcserében, tehát
olyan rendszerek, folyamatok működésében, amelyek
szerepet játszhatnak a szív- és érrendszeri betegségek,
a cukorbetegség és a zsíranyagcsere-zavarok kialakulásában. Szemben a legtöbb emlősállattal, az emberi
szervezet nem képes aszkorbinsavat előállítani, ezért
külső bevitelre van szüksége. Nagyon ritka esetektől

Természetes vitaminforrások
C-vitamin: Citrusfélék gyümölcsei, bogyós
termések, a zöld és leveles főzelékek,
paradicsom, paprika, kelvirág
B3-vitamin: Gabonafélék, csírák, mogyoró,
aszalt gyümölcsök, burgonya, leveles
zöldségek, hal, tojás, máj és a húsok
D-vitamin: Halmájolaj, szardínia, hering,
tonhal, lazac, tej és tejtermékek
E-vitamin: Búzacsíra, szójabab,
növényi olajok, brokkoli, kelbimbó,
spenót, dúsított liszt, korpás búza,
teljes gabonamagvak, tojás
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Vitaminok
A vitaminok az emberi szervezet számára
nélkülözhetetlen, kis molekulájú, különféle
kémiai összetételű szerves vegyületek,
melyekhez a táplálékkal jutunk
hozzá. A vitaminok közül egyesek ún.
elővitaminokból (provitaminok) képződnek.
Az antivitaminok (vitamin-antagonista)
olyan anyagok, melyek valamilyen
vitamint kiszorítanak az enzimekből.
Vitaminhiányos táplálkozás esetén
enyhébb esetben vitaminszegénység
(hipovitaminózis), súlyosabb esetben
vitaminhiány léphet fel, a vitaminra
jellemző hiánytünetekkel. A túlzott
bevitelük – például vitamintabletták
mértéktelen szedése esetén – is káros lehet,
ilyenkor hipervitaminózisról beszélünk, s ez
szintén súlyos betegségtüneteket okozhat.
eltekintve a szükségletet teljes mértékben biztosítja a
táplálkozás. Ha ez nem történik meg, hiánybetegség,
akár halálos kimenetelű skorbut alakul ki, amely az
érfalak meggyengülése miatt elsősorban vérzésekben
nyilvánul meg. Különböző hatáserősségű készítmények formájában, patikákban és egyéb helyeken vény
nélkül beszerezhető. A hiánypótláshoz napi 10 mg elegendő, krónikus betegségek befolyásolására ennél sokkal, akár 30–60-szor nagyobb terápiás dózisokra van
szükség. Nagy dózisú aszkorbinsav szedését csak orvosi ellenőrzés mellett javasoljuk!
Az aszkorbinsav jelentős antioxidáns hatása révén
már igen kis mennyiségben képes megvédeni a szervezet nélkülözhetetlen molekuláit, pl. fehérjéket, zsírokat, szénhidrátokat, nukleinsavakat a normális és
kóros anyagcsere-folyamatok során keletkező, szabad
gyököket tartalmazó, nagy reakciókészségű oxigénvegyületek káros hatásaitól. Feltételezik, hogy egyes
vitaminok (és tápanyag-kiegészítők), így az aszkorbinsav is, antioxidáns hatásuk révén segíthetnek egyes
krónikus betegségek, pl. a rák és a szív-érrendszeri
megbetegedések megelőzésében és gyógyításában.

Megelőzés (prevenció, preventív hatás)
Az aszkorbinsav koronáriás szívbetegségre irányuló
preventív hatását számos vizsgálatban tanulmányozták. A vizsgálatokban több ezer, esetenként több tízezer, sőt százezer egészséges vagy beteg személy vett

részt, akik az aszkorbinsavat a táplálékkal és/vagy kiegészítő pótlással kapták, megfigyelésük akár évtizedekig tartott. A vizsgálatok eredménye arra utal, hogy
a koronáriás szívbetegség kockázatának csökkentése
csak napi 400 mg-nál nagyobb mennyiségű aszkorbinsav hosszú időtartamú adásával érhető el.
A stroke megelőzésében az aszkorbinsav nem volt
hatásos abban a vizsgálatban, amelyben 14 ezer idős
személyt kezeltek és figyeltek meg 8 évig. Egy japán vizsgálatban 2000 vidéken élő személyt figyeltek
meg 20 éven át. A vizsgálat szerint a stroke előfordulása azok csoportjában volt a legkisebb, akikben a
vér aszkorbinsavszintje a legmagasabb volt, de azoknál, akik heti 6-7 alkalommal fogyasztottak zöldségféléket, a stroke még ritkábban jelentkezett. Ezek a
megfigyelések arra utalnak, illetve figyelmeztetnek,
hogy a gyümölcs- és zöldségfélékben az aszkorbinsav
mellett egyéb anyagok is vannak, amelyek kedvezően
befolyásolják a stroke előfordulását, valamint hogy a
stroke megelőzésében a gyümölcsökben és zöldségek-

Szent-Györgyi Albert,
a C-vitamin felfedezője
A sejtlélegzéssel kapcsolatos kutatásai
során citrusfélékből izolált egy redukáló
anyagot, melyet hexuronsavnak nevezett
el. Kiderült, hogy az emberi sejteknek
szükségük van erre az anyagra, de az
emberi szervezet nem, csak növények
és emlősállatok tudják előállítani (a
tengerimalac kivételével). Kezdetben nem
sikerült elegendő mennyiséget előállítani,
hogy kémiai szerkezetét meghatározzák.
Erre akkor került sor, mikor rájött – sokféle
zöldséggel való próbálkozás után –,
hogy a szegedi fűszerpaprika igen nagy
mennyiséget tartalmaz ebből az anyagból.
A korábbi grammnyi mennyiség helyett
egyszeriben kilónyi állt a rendelkezésére.
Szent-Györgyi tengerimalacokon
végzett kísérletek során felfedezte, hogy
gyógyítani lehet vele a skorbutot, vagyis a
hexuronsav azonos a C-vitaminnal. Ekkor
kapta a vegyület az aszkorbinsav nevet.
Szent-Györgyi Albert 1937-ben
elnyerte az élettani-orvosi Nobel-díjat
„a biológiai égésfolyamatok,
különösképpen a C-vitamin és a
fumársavkatalízis szerepének terén
tett felfedezéseiért” – egyetlen
magyar tudósként, aki magyarországi
tudományos tevékenységéért
kapta ezt a magas kitüntetést.

ben gazdag étrendnek nagyobb fontossága van, mint
az aszkorbinsavszedésnek.

Kezelés
Érelmeszesedésben csökken a vérerek ellazuló- és tágulóképessége, ez jelentősen hozzájárul a szívizom-károsodás és a stroke kialakulásához. Igazolást nyert,
hogy ilyen esetekben nagy dózisú, napi 500 mg aszkorbinsav folyamatos adása mellett javulhat a vérerek
tágulóképessége.
Az aszkorbinsav magasvérnyomás-betegségre kifejtett kedvező hatásáról kevés adat áll rendelkezésre. Ezek szerint nagy adagok (napi 500 mg) többhetes
adagolása mellett 1–10%-os csökkenést tapasztaltak a
szisztolés vérnyomás értékében.
A fentiek alapján az aszkorbinsav nagy dózisban
(napi 300–500 mg) huzamos időn át való alkalmazása eredményes lehet a koronáriás szívbetegség és a
stroke megelőzésében. Mielőtt azonban elkezdjük a
nem is olcsó és nem is rövid kúrát, jusson eszünkbe
a japán vizsgálat, amelyben a zöldségek, gyümölcsök
fogyasztása hatékonyabb megelőzésnek bizonyult a
stroke-kal szemben, mint az aszkorbinsav. Azonban
ne gondoljunk a vitaminra úgy, hogy az csak jó lehet, és minél nagyobb adagban, annál inkább. Nagy
adagban a vitaminok is okoznak mellékhatásokat. Az
aszkorbinsav nagy dózisban, különösen tartós szedés
esetén hasmenést okoz, ez csökkentheti a tápanyagok
felszívódását, szívbetegekben különösen veszélyes kiszáradást okozhat. Az aszkorbinsav hatására a vizelet
vegyhatása savanyú irányba tolódik el, ezzel összefüggésben kalciumsók csapódnak ki, ami növeli a vesekőképződés esélyét, különösen krónikus vesebetegekben.
Az aszkorbinsav bomlástermékei a vizeletben hamis
cukor- és vérkimutatási eredményeket okozhatnak.

B3-vitamin (niacin, nikotinsav)
A nikotinsav vízben oldódó vitamin, fontos szerepe
van a növekedésben, illetve a zsírsav- és a koleszterinképződéssel, valamint a fehérje-, szénhidrát- és zsírlebontással kapcsolatos energiaszolgáltató anyagcsere-folyamatokban. Alultápláltság miatti hiánya esetén
ún. pellagra, bőrtünetekkel, hasmenéssel és súlyos
agyi károsodással járó, akár halálos kimenetelű betegség alakul ki. A szervezetbe különböző élelmiszerekkel
(gyümölcsökkel, zöldségekkel, magvakkal, húsokkal)
kerül be. Gyógyszerként az 50 mg-os tablettát a végtagerek elmeszesedéses eredetű elzáródásának kezelésére, vérrögképződési zavarok utókezelésére, cukorbetegséghez csatlakozó lábszárfekélyek befolyásolására
használják. Csak vényre kapható. Tudnunk kell, hogy
bár nevében hasonló, a nikotinsav nem rendelkezik a
dohányban levő nikotin hatásaival.
A nikotinsav vérzsír (koleszterin) -csökkentő hatása
régóta ismert. Egy 6 év időtartamú klinikai vizsgálat-
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ban előzőleg szívinfarktuson átesett 8000 beteget napi
3 g nikotinsavval kezeltek, a kezelés jelentősen csökkentette a betegek vérzsírértékeit, gátolta a szívinfarktus
kiújulását és a stroke előfordulását. A nikotinsav szívvédő (kardioprotektív) hatását bizonyítja, hogy alkalmazásával növelhető a vér „jó” (a szív-érrendszeri betegségekkel szembeni védőhatást nyújtó) HDL-koleszterin
szintje, csökken a káros (a szív-érrendszeri betegségek kialakulását elősegítő) LDL-koleszterinszint. Napi
2-3 g-os adagok mellett azonban komoly mellékhatások
(pl. májkárosodás) jelentkezhetnek, ezért a nikotinsavat
ma egyéb zsírszintcsökkentő készítményekkel kombinálva, lényegesen kisebb adagokban alkalmazzák. Nagyon fontos új megfigyelés, hogy a nikotinsav-sztatin
kombináció csökkenteni képes az agyat ellátó nyaki verőér (aréria karotisz) bélésének érelmeszesedéses megvastagodását, ez komoly lehetőség a karotisz verőérszűkület kezelése és a stroke megelőzése szempontjából.

D-vitamin
A D-vitamin a bőrben keletkezik napfény hatására.
Elegendő napfény esetén ezért emberben nincs szükség D-vitaminbevitelre. Ha nem éri elég napfény a bőrt,
akkor D-vitaminhiány alakul ki, amely gyermekekben
angolkórban, felnőttekben csontritkulásos tünetekben
nyilvánul meg. Gyakori a D-vitaminhiány az idősott-

honok lakói körében, akik többnyire zárt öltözéket viselnek, emiatt kevés napfény éri őket. D-vitaminhiány
alakulhat ki előrehaladott vesebetegségben is; megállapították, hogy a társuló szív-érrendszeri zavarokra
kifejtett előnyös hatása miatt a D-vitamin pótlása kedvezően befolyásolja a vesebetegség lefolyását.
A pótlás, a hiányállapot megelőzése céljából számos
élelmiszert dúsítanak D-vitaminnal. A csecsemőételeket általában dúsítják, a tejtermékek dúsítása egyes
országokban megengedett, másokban kötelező. A
D-vitaminhiány, illetve következményeinek kezelése
történhet D-vitamintartalmú, valamint olyan készítményekkel, amelyek kedvezően befolyásolják a D-vitamin anyagcsere-folyamatait. Ez utóbbiak csak vényre
szerezhetők be, orvos felügyelete mellett szedhetők.
Újabban megjelentek olyan klinikai vizsgálatokról
szóló beszámolók, melyek szerint D-vitaminnal kedvezően befolyásolható a szívelégtelenség, amelynek
okai közt szerepel a magas vérnyomás, cukorbetegség,
koronáriás szívbetegség, szívbillentyű-károsodás. Súlyos állapotról van szó, és éppen ezért nagyon érdekes,
hogy egy vitamin hiánypótlásra használt adagjaival
ez az állapot kedvezően befolyásolható, erősödik a bal
kamrai szívműködés, javul a beteg életminősége. A hatás mechanizmusa még nem tisztázott, a megfigyelés
megerősítéséhez, az eljárás széleskörű bevezetéséhez
további vizsgálatok szükségesek.

E-vitamin (tokofelorok)
AJÁNDÉKOZZON KARÁCSONYRA

ELŐFIZETÉST!
6 hónapra 1350 Ft-ért
12 hónapra 2700 Ft-ért
Megrendelem a Korhatár 50+ Magazin című lapot
...... példányban, 2010 ........... hónaptól

Megrendelő neve: ................................................................
.................................................................................................
Megrendelõ címe: ................................................................
.................................................................................................
Számlázási cím: ....................................................................
.................................................................................................
Telefon: ..................................................................................
E-mail cím: .............................................................................
Az elõfizetés befizetéséhez csekket kérek.
Átutalással fizetek.

aláírás ........................................................................

A lap megrendelhetõ a 489-8893-as telefonszámon
vagy az alábbi címen: Korhatár Kiadó Kft.,
1036 Budapest, Lajos utca 48—66.
E-mail: kiado@korhatar.hu
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Az E-vitaminok csoportjába nyolc antioxidáns vegyület
tartozik, élettanilag a legfontosabb köztük az emberi
szervezetben előforduló alfa-tokoferol. Fő funkciói az
antioxidáns tulajdonságából származnak (a szervezet
nélkülözhetetlen molekuláinak védelme az anyagcsere-folyamatok hatására képződő káros szabadgyök-vegyületekkel szemben). Az alfa-tokoferol azáltal, hogy
védi a kis sűrűségű lipoproteineket (LDL-ket) az oxidációtól, védelmet nyújt a szív-érrendszeri betegségek
kialakulásával szemben. Hiányállapot a tápanyagfelszívódást károsító betegségekben alakul ki, tünetei jellemzően idegrendszeri eltérésekben nyilvánulnak meg.
A vény nélkül is kapható, szájon keresztül alkalmazható készítmények hiányállapot kezelésére szolgálnak,
napi 400–600 mg alfa-tokoferol alkalmazásával.
Többéves időtartamú klinikai vizsgálatok szerint
nagyobb dózisú alfa-tokoferol adása mellett egészségesekben csökkent a szívinfarktus kockázata és a szívbetegségekkel kapcsolatos halálozás. Egy vizsgálatban,
amelyben mintegy 40000 nőt 10 éven át tartottak megfigyelés alatt, 400 mg alfa-tokoferol másodnaponkénti
alkalmazása mellett a kezeletlen kontrollbetegekhez
képest nem változott a szívinfarktus és a stroke előfordulása, de 24%-kal csökkent a szív-érrendszeri
okokból bekövetkező halálozás. Szívbetegeken végzett
vizsgálatok azonban nem erősítették meg az E-vitamin kedvező hatásait, sőt egy öt évvel ezelőtt megje-

Ezúton is felhívjuk a figyelmet arra, hogy
főleg nagyobb adagokban és hosszú
időn át szedve a természetes anyagok is
okozhatnak kedvezőtlen hatásokat, ezért
fontos, hogy az alkalmazás megkezdése
előtt figyelmesen olvassuk el a
készítményekhez mellékelt tájékoztatókat,
amelyek hasznos információt
nyújtanak az esetleges mellékhatások
elkerüléséről, felismeréséről.
lent, 19 klinikai vizsgálat 136000 betegadata alapján
készült közlemény szerint napi átlagosan mintegy 270
mg E-vitamin alkalmazás mellett emelkedett a mindenfajta okból, ezen belül elsősorban a szív-érrendszeri betegségek miatt bekövetkezett halálozás.
Mindent összevetve egyelőre nem látszik indokoltnak az E-vitamin felhasználása a szív-érrendszeri betegségek gyógyításában.

Koenzim Q10

Halolajak
A halolajakat hidegvízi halak májából, zsírszöveteiből nyerik. A halak nem termelnek omega-3 zsírsavakat, ezek táplálékukból, többek között mikroalgákból
származnak. A halolajak hatóanyagát az esszenciális
(nélkülözhetetlen) zsírsavak, az omega-3 zsírsavak
képezik, melyek EPA-t és DHA-t tartalmaznak, ezek
a szervezetben gyulladáscsökkentő anyagokká, prosztaglandinokká alakulnak. Az omega-3 zsírsavak hiánya esetén látászavar, ideggyulladás alakulhat ki.
A halolajak kedvező hatásáról elsősorban a daganatos betegségek, az idegrendszeri betegségek (Alzheimer-, Parkinson-kór, depresszió) és a szív-érrendszeri
megbetegedések vonatkozásában olvashatunk. Az első
kettőben az eredmények kevésbé meggyőzőek, mint a
szív-érrendszeri megbetegedések tekintetében. Egybehangzó eredmények szerint az omega-3 zsírsavak dié-

Az

említett természetes anyagok szív-érrendszerre
gyakorolt hatásainak összegzéseként megállapíthatjuk,
hogy közülük csak a B3-vitamin (nikotinsav) rendelkezik kifejezett hatással. Mivel azonban lehetnek komoly
mellékhatásai is, csak orvosi javaslat alapján szedhető, vény nélkül nem szerezhető be. Viszont szabadon szerezhetjük be a különböző halolajakat, amelyek
nem rendelkeznek ugyan olyan mértékű hatásokkal,
mint a nikotinsav, de az utóbbi évek vizsgálatai alapján kedvezően befolyásolhatják a magas vérnyomást, a
vérzsírokat és a szívkoszorúér-betegséget. A C-, D- és
E-vitamin, valamint a koenzim Q10 kedvező hatásaira
egyelőre nincsenek egyértelmű bizonyítékok.
Dr. Elek Sándor

Újdonság! Nutrilab termékcsalád

Legyen a szív-ügye!
Koenzym Q10 30 mg kapszula
30%-kal jobb a felszívódás
30%-ban jobb biohasznosíthatóság

Folyékony

gluténmentes

Véd, segít, támogat:
Ÿ véd a káros oxidatív

folyamatoktól, az oxidatív
stressztől, mely felelős az
öregedésért, megköti a
szabadgyököket
(antioxidáns)
Ÿ segít túlterheléskor,
sportoláskor
Ÿ támogatja a szívműködést, a
normális vérnyomás elérését
Licaps
technológia

AJÁNDÉK
Omega 3 – 1000

Disztribútor: Koimbra Medical Kkt. +36 20 9546706, Grinzing Kft. +36 70 3398074

A koenzim Q10 természetes, vitaminszerű tulajdonságokkal rendelkező, zsíroldékony anyag, amely szervezetünkben energetikai és számos egyéb sejtfolyamatban
vesz részt. Hazánkban nem gyógyszernek, hanem szabadon beszerezhető gyógyhatású készítménynek, táplálékkiegészítőnek minősül. A készítményekhez mellékelt betegtájékoztatók különféle, egymásnak sokszor
ellentmondó javallatokat jelölnek meg, köztük szerepel
a normális szívműködés fenntartása is. Tudnunk kell
azonban, hogy bár egyes klinikai vizsgálatokban a készítmény szívbetegeken ígéretes hatásokat mutatott,
az eredmények nem igazán meggyőzőek, a kedvező hatások egyértelmű bizonyítása még várat magára.

tás fogyasztása, halolaj útján történő bevitele kedvezően befolyásolja, csökkenti a koronáriás szívbetegség
kockázatát, előnyösen befolyásolja a vérnyomást, a vér
trigliceridszintjét. Az USA Nemzeti Kardiológiai Társaság napi 1 g körüli EPA+DHA szedését javasolja koronáriás szívbetegségben szenvedőknek.
Magyarországon igen sok vény nélkül beszerezhető
halolajkészítmény van forgalomban, a fent említett
szív-érrendszeri megbetegedések esetén szedésükkel
nem követünk el hibát. Alkalmazás előtt tájékozódjunk EPA, DHA és egyéb omega-3 zsírsav tartalmukról, napi adagjuk ne érje el, ne haladja meg a 3 g-ot,
mert növekedhet a vérzési kockázat.

Egyedülálló LiCaps technológiával előállított termék. A hermetikusan
zárt kapszulatérben a speciális atmoszféra a kapszula tartalmának
maximális biztonságot nyújt. A kapszula átlátszó, szagtalan,
tetszetős, könnyen bevehető.

Kapható a gyógyszertárakban és gyógynövényboltokban.
Hungaropharma, Béres Egészségtár, Herbaház, Mediline

Webboltokról tájékozódjon honlapunkon!

www.nutrilab.hu

info +36 70 427 77 70
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Kire mennyire veszélyes az influenza?
Az influenza az influenzavírus által okozott, cseppfertőzéssel terjedő, többnyire járványosan jelentkező, akut légúti
megbetegedés. Jellemzője a hirtelen kezdet, a magas
láz, elesettség és végtagfájdalmak, valamint a száraz
köhögés. Gyakori tünet a fejfájás, torokfájás, toroklobosság, kötőhártya-belövelltség és nátha, de a nátha
önmagában nem influenzára jellemző tünet. Gyermekkorban a betegség nem ritkán gyomor-bél panaszokkal
kezdődik (hasfájás, hányás, olykor hasmenés is). Nem
mindenkire egyformán veszélyes az influenza, a legtöbb
ember egy héten belül magától gyógyul, ha azonban
valakinél szövődmények lépnek fel, a betegsége elhúzódik, s a leggyakoribb szövődmény, a tüdőgyulladás
az életet is veszélyeztetheti. Az influenza különösen veszélyezteti azokat, akik valamilyen krónikus betegségben (krónikus légzőszervi betegség, szív- és érrendszeri
betegség, kezeletlen magas vérnyomás, cukorbetegség, egyéb anyagcsere-betegségek, vesebetegségek,
immunhiányos állapotok stb.) szenvednek. Ezek a betegek nehezebben birkóznak meg a vírussal, a szövődmények gyakrabbak és súlyosabbak, és előfordulhat, hogy
fertőzés hatására alapbetegségük is súlyosbodik. A védekezés leghatásosabb módja a védőoltás, két szempontból is – egyrészt a megbetegedés megelőzhető, és
ami legalább olyan fontos, aki nem betegszik meg, nem
is adhatja tovább a betegséget, s ezzel azokat védi, akik
számára valamilyen más betegségük miatt az influenza
komoly fenyegetettséget jelent.

Az alakváltó kórokozó
Az influenzavírust nagyfokú változékonyság jellemzi.
Genetikai állománya és betegségokozó képessége alapján három egymástól eltérő típust különböztetünk
meg: influenza-A, -B és -C. A nagyobb járványokat az
influenza-A okozza. Számos altípusa van, ezek a vírus két felszíni fehérjéjének kombinációi alapján jellemezhetők. A H fehérje, amelynek 16, számmal jelölt
változata ismert, felelős a sejtekhez kötődésért, így ez
határozza meg, hogy milyen sejtet képes a vírus megfertőzni. Az N fehérje, amelynek 9 változata ismert,
a fertőzőképes vírusrészecske (virion) sejtekből való
kiszabadulását, vagyis a vírus szóródását biztosítja. A
H és N antigén ellen a szervezetben termelődött specifikus ellenanyagok a fertőződés kialakulását, illetve
terjedését gátolják.
Emberi járványokban eddig az influenza-A H1N1,
H2N2 és H3N2 altípusainak kóroki szerepét igazolták, a többi altípus állatokban, főleg madarakban
okozhat járványokat. Utóbbiak közül legismertebb az
influenza-A H5N1 altípusa, amely a szárnyasok tömeges pusztulása mellett időnként, szoros kontaktus esetén, emberi megbetegedést is okozhat, 60%-ot is meg-
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haladó halálozással. Szerencsére ennek az altípusnak
emberről emberre terjedő változata eddig nem alakult
ki.
Az influenza járványtanát az évenként visszatérő kisebb-nagyobb szezonális járványok és a több évtizedes
időközzel fellépő világjárványok (pandémia) jellemzik.
A szezonális járványok a mérsékelt égövi országokban
a téli, kora-tavaszi időszakban jelentkeznek a légúti
betegségek hirtelen, rohamos felszaporodásával, az
ország lakosságának mintegy 5–20%-át érintik. Hazánkban általában december-januárban kezdődik az
influenzaszezon heti 200000 feletti akut légúti betegséggel, és a járvány 6–8 hét alatt lezajlik. Pandémiáról
akkor beszélünk, ha új influenza-altípus vagy -variáns
bukkan fel, amely világszerte, több földrészt érintve
gyorsan terjed az emberek között, és komoly betegséget okozhat. A pandémia kezdete többnyire független
a szokásos influenzaszezontól, lecsengése után számítani lehet a visszatérésre, ilyenkor az újabb hullám a
legközelebbi szezonra esik.

A spanyolnátha („La Grippe”) 1918-19ben az influenza-A vírusának legpusztítóbb
világméretű járványa volt, amely a
Föld teljes lakosságának mintegy 20–40
százalékát megbetegítette. A két évben
mintegy 50 millió ember halt meg a
járványban. Gyakran alig néhány óra telt
el a betegség tüneteinek jelentkezése és
a halál között, s más influenzavírusoktól
eltérően az áldozatok többsége a
fiatal, 15–34 év közötti, egyébként
egészséges emberek közül került ki.
A szezonális influenza évenkénti visszatérése az
RNS-vírusokra – amilyen az influenzavírus is – általában jellemző gyakori mutációval magyarázható. Ha a
vírus génállományában a mutáció a H vagy N fehérjét
kódoló szakaszon következik be, akkor a szervezetben
a korábbi fertőzések során keletkezett antitestek nem
vagy csak részleges védelmet biztosítanak a megváltozott vírus ellen.
Jelentősebb változást hozhat létre nagyobb génszakaszok vírusok közti kicserélődése. Ez akkor jön létre, mikor egy sejt kétféle vírustípussal fertőződik meg
egy időben. Influenzavírusok esetén ez a folyamat leginkább sertéssejtekben következhet be, amelyek egyaránt fertőződhetnek humán és csak állatokat megfertőző vírusokkal. A 2009-ben felbukkant pandémiás
influenza-A (H1N1)v2009 olyan vírusvariáns, amely
sertés, madár és humán eredetű influenzavírusra jellemző génszakaszokat is tartalmaz. Az új vírus ellen a

föld lakosságának túlnyomó többsége nem rendelkezik
védettséggel, így elszaporodva világjárványt robbant
ki.

Influenzavírus okozta járványok a XX. és XXI.
században:
• 1918–19: H1N1 pandémia (az ún. spanyolnátha),
a világ lakosságának 0,5%-a elpusztult
• 1920–47: H1N1 szezonális járványok, csökkenő
kockázattal
• 1947–57: a H1N1 új altípusának megjelenése (változás csak a H1-en belül)
• 1957–58: H2N2 pandémia (a H1N1 eltűnt)
• 1959–67: H2N2 szezonális járványok
• 1968–69: H3N2 pandémia (a H2N2 eltűnt)
• 1970–77: H3N2 szezonális járványok
• 1977-től: a H1N1 ismételt felbukkanása, szezonális járványokban a H3N2 és H1N1 egyaránt előfordult
• 2009. március: a H1N1 új variánsának felbukkanása, 2009. júniusra világjárvány (pandémia) alakult ki

Az influenza szövődményei
Az influenza halálozásáért döntő mértékben a szövődményként jelentkező tüdőgyulladás (pneumónia) tehető felelőssé. Krónikus betegségben szenvedőkben (pl.
szívbetegek) előfordul, hogy az alapbetegség influenza
alatti súlyosbodása vezet halálhoz.
Az influenzához kapcsolódó tüdőgyulladás lehet elsődleges, melyet maga az influenzavírus okoz, és másodlagos, bakteriális felülfertőződés miatt kialakuló.
A szezonális influenzában a bakteriális pneumónia
a halálozás fő oka. Az influenzavírus a légúti nyálkahártyákat károsítja, elősegíti a bakteriális kórokozók
megtelepedését az alsó légutakban, behatolásukat és
szaporodásukat a tüdő szöveteiben. A pneumónia tünetei az influenza heveny szakának végén, rendszerint
a 4–6. napon jelentkeznek: a láz ismét emelkedik, fokozódik a köhögés, nehézlégzés, gennyes köpetürítés
lép fel. Elsősorban az idősebb korosztályokat veszélyezteti, a halálos kimenetelű esetek 90 százaléka 65
évesnél idősebb beteg.
Az elsődleges, virális pneumónia az influenza heveny, lázas szakában, a 2–5. napon jelentkezik, fokozódó nehézlégzés, a bőr kékes elszíneződése, véres köpet
jellemzi. A betegség gyors lefolyású, intenzív ellátást,
az esetek többségében gépi lélegeztetést tesz szükségessé. Különösen az utóbbi esetben nem ritka a bakteriális felülfertőződés.
A vírus okozta tüdőgyulladás szezonális influenzában igen ritka, de magas halálozású szövődmény. Általában az egyébként egészséges fiatal felnőttekben
fordul elő. Pandémiák során a virális pneumónia lényegesen gyakoribb. Erre utal az is, hogy a jelen pan-

démia során meghalt betegek többsége fiatal felnőtt
volt, a pneumónia általában már az első 4 nap alatt
kialakult, és gyorsan súlyosbodott, nagy arányban intenzív osztályos kezelésre volt szükség.

Influenza-pandémia
2009–2010
2009. március közepétől észlelték az influenzaszerű
megbetegedések halmozódását Mexikóban, majd az
Egyesült Államokban. Április közepére azonosították
az új kórokozót, amelyet kezdetben sertés (swine)-influenza, a pontosabb génszerkezeti vizsgálatok alapján
influenza-A (H1N1)v2009 névvel jelöltek. A járvány
gyorsan terjedt, május közepéig már több mint 10000
ember betegedett meg az új vírustól az Egyesült Államokban és további 41 országban, júniusig már 74
országban 30000 igazolt betegséget okozott, s a WHO
bejelentette a 6-os (legmagasabb) fokozatú világjárvány kialakulását. Európa legtöbb országában, így
hazánkban is csak novemberben érte el a járványos
szintet. A WHO adatai szerint 2009 áprilisától 2010
közepéig összesen 214 országban igazolták a pandémiás influenza-A (H1N1)v2009 vírus terjedését, amely
világszerte összesen 18172 halálesetért volt felelős.
Természetesen ebben a számban csak a virológiailag
azonosított fertőzések szerepelnek, a tényleges halálozás ennél nagyságrenddel nagyobb lehetett.
A nemzetközi adatok szerint az influenza-pandémia
az országok többségében enyhe lezajlású volt, az influenzaszerű tünetekkel orvoshoz fordulók száma alig
haladta meg a szezonális influenzajárványok során
tapasztaltakat. A betegek túlnyomó többsége pár nap
alatt szövődménymentesen gyógyult, kórházi kezelést
néhány ezrelék igényelt. Lényeges eltérés volt azonban a betegek kormegoszlásában. Már a járvány kezdetén feltűnt, hogy a szezonális influenzától eltérően
az idősebb, 60 év feletti korosztályban kisebb volt a
megbetegedések és a halálesetek száma, mint a fiatal

Az influenza szövődményei között
gyakori a pneumococcus baktérium
okozta másodlagos fertőzés a tüdőben,
ezért idült szív-, keringési, légzőszervi és
anyagcsere-betegségben szenvedőknek,
cukorbetegeknek, csökkent védekező
képességűeknek és valamennyi 60
éven felüli személynek ajánlott az
influenzaoltás mellett a pneumococcus
elleni védőoltás beadása is, amennyiben
öt éven belül nem kaptak pneumococcus
elleni oltást. Ehhez a gyógyszertárakban
rendelkezésre állnak a vényre felírható,
térítésköteles oltóanyagok.
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felnőttekben. Az első 3 hónap adatai szerint a halottak 51 százaléka 20–49 éves volt, és csak 12 százaléka volt 60 évesnél idősebb. Vizsgálatok igazolták, hogy
a 60 év feletti korosztály 33 százaléka antitestekkel
rendelkezik az új, 2009-es H1N1 vírussal szemben.
Állatkísérletes adatokkal is alátámasztották, hogy az
50–60 évvel korábban cirkuláló influenzavírusoktól
megbetegedettekben termelődött ellenanyagok ún. keresztvédettséget biztosítanak az új influenzavírus ellen. A fiatalabb korosztályok, melyek nem találkoztak
a vírussal, ellenben védtelenek, az 1960 után születettek szérumában akkor is csak minimális arányban és
mennyiségben találtak keresztreagáló antitesteket, ha
korábban ismételten kaptak szezonális influenza elleni védőoltást. Még két fontos, korábban kevésbé ismert tényezőre hívta fel a figyelmet a világjárvány: a
terhesek (főleg a várandósság harmadik harmadában)
és a kórosan kövérek igen magas kockázatára.

A 2009-es pandémia hazai tapasztalatai
Magyarországon az első pandémiás influenza okozta
megbetegedést május végén azonosították, ezt követően, egészen augusztus végéig, többnyire csak szórványos, főleg külföldről behurcolt esetek fordultak elő.
Szeptemberben már halmozottan nőtt az influenzaszerű betegségek száma, de többségük enyhe lefolyású volt, kórházi kezelésre nem szorultak. Ugrásszerű
emelkedést csak november elején észleltek, a hó második hetében már elérte a járványos szintet (200000
beteg/hét), egyre több beteg igényelt kórházi kezelést.
A vírusvizsgálatok az influenza A (H1N1)v2009 vírus
kóroki szerepét igazolták.
Az ábrán a kor szerinti halálozást tüntettük fel az
Országos Epidemiológiai Központ és az ÁNTSZ Influenzafigyelő szolgálatának tájékoztatóiból összegyűjtött
adatok alapján. A legtöbb halott a 30–64 éves korosztályba tartozott, 25 százaléknak nem volt semmilyen
magas kockázatra utaló betegsége, a 65 éves kor felettieknek azonban, egy beteg kivételével, legalább egy
kockázati tényezője volt. Az ábrán a 2010. 12. hetéig
meghalt betegek adatai szerepelnek, a továbbiakban
még 4, igazoltan pandémiás influenzával fertőzött beteg haláláról érkezett bejelentés, így a járvány során
összesen 134 influenza A (H1N1)v 2009 vírussal fertőA (H1N1)v okozta halálesetek kor szerinti megoszlása
Magyarországon 2009/40. és 2010/12. hét között (n=130)
Készült az OEK Járványügyi osztály heti tájékoztatóiban megjelent adatok alapján
(http://www.oek.hu)
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zött beteg halt meg. Megjegyzendő: a 134 halott közül
mindössze 5 kapott védőoltást. Az oltásban részesült
lakosság (2,6 millió) és az oltatlanok (7,4 millió) számarányát figyelembe véve a védőoltás hatékonysága a
halálos kimenetelű fertőzés megelőzésében 90 százalékos volt.
Az influenza egyetlen hatékony, széles körben alkalmazható megelőzési lehetősége a védőoltás. Az influenzavírus gyorsan változatja antigénszerkezetét, ezért
a WHO minden év tavaszán meghatározza azt a vírustörzset, amely adott szezonban várható okozója lesz a
járványnak. Ebből, illetve ezekből a vírustörzsekből készítik el a vakcinát, amely az utóbbi 25 évben egy-egy
kiválasztott influenza-A H1N1, H3N2 és influenza-B
törzset tartalmaz, elölt formában. Szezonális influenza esetén a vakcina legyártására az őszi-téli szezonig
hosszú hónapok állnak rendelkezésre. A szezonalitást
nem respektáló világjárvány esetén erre nincs lehetőség, hiszen a kórokozó váratlanul bukkan fel. Miután
a WHO-tól megérkezett a pandémiát okozó vírustörzs,
annak gyors tenyésztése és a korábbi tapasztalatokra
alapozva vakcina előállítása lehetővé tette, hogy szeptember végén, a világon elsők között, elkezdődhetett a
hazai tömeges védőoltás.

Az idei influenzaszezonra
készített oltóanyagok
Az idei évben háromkomponensű (ún. trivalens) és
egykomponensű (ún monovalens) oltóanyagok állnak
a lakosság rendelkezésére.
A trivalens vakcina a 2009-es H1N1 vírust, egy
H3N2 altípusú influenza-A-t és egy influenza-B vírust
tatalmaz. A monovalens vakcina a tavalyi pandémiás
törzset tartalmazza. Valószínűleg a 2010/11-es szezonban is ez lesz az uralkodó kórokozó, de a másik
két szóba jöhető vírus ellen ez a vakcina nem nyújt
védelmet. A három törzset tartalmazó oltóanyaggal
mindenkit javasolt oltani, de különösen a veszélyeztetett csoportokba tartozókat. A hazai trivalens oltóanyag csak hároméves kortól adható, fiatalabbaknak a
monovalens vakcina vagy külföldi gyártótól származó
trivalens vakcinák választhatók. Utóbbiakról azonban tudnunk kell, hogy 9 éves kor alatt a védettség
kialakulásához kétszeri oltásra van szükség, 3-4 hetes
időközzel, és valamivel gyakrabban okoznak nem kívánatos mellékhatásokat (főleg az oltás helyén jelentkező, pár nap alatt múló pirosság, duzzanat, fájdalom,
esetleg hőemelkedés), mint azt a pandémia idején beadott 2,6 millió oltás során hazánkban tapasztalták.
Az influenzaoltások hatékonysága 80–90 százalékos,
az oltások beadása után két héttel lehet számítani a
védettség kialakulására.
Dr. Timár László
Semmelweis Egyetem ÁOK, Budapest,
Infektológiai Tanszéki csoport

A perifériás verőérszűkületről
hogy az alsó végtagi verőerek esetében a legjelentősebb mértékű a kapcsolat. A dohányzók közt 3-4-szer
gyakoribb a perifériás verőérbetegség, és átlagosan 10
évvel korábban jelentkeznek a tünetek, mint a nem
dohányzók között. A dohányzás abbahagyása egyértelEgyrészt számos felmérés igazolta, hogy sok embert műen lassítja a betegség romlását.
érintő megbetegedésről van szó, hiszen a népesség
A másik fontos kockázati tényező a kóros zsíranyagkb. 4–6 százalékában fordul elő. Fontos hangsúlyozcsere-állapot, mely korszerű, koleszterincsökkentő
ni, hogy a betegség gyakorisága jelentős mértékben
kezeléssel jól kézben tartható. Klinikai vizsgálatok
nő a kor előrehaladtával vagy egyidejű egyéb kocalapján egyértelmű, hogy az érszűkület romlása vérkázati tényező jelenlétében. Gyakorisága a 70 évzsírcsökkentő kezeléssel lelassítható, sőt egyes adatok
nél idősebb korosztályban elérheti akár a 20 százaszerint javulás következhet be az alsó végtagi kerinlékot is, ami különösen fontossá teszi a kérdést az
gésben.
ún. öregedő társadalmakban, amilyen hazánk is.
Becslések szerint a cukorbetegek kb. 15 százalékáMás adatok arra hívban alakul ki alsó végtagi
ják fel a figyelmet, hogy
fekély vagy üszkösödés,
az érelmeszesedés egymely közvetlenül veszéA tünetmentes alsó végtagi
idejűleg fennálló egyéb
lyezteti a végtagot. Ma a
érbetegség kimutatása
kockázati tényezője esenagy alsó végtagi amputén is ugrásszerűen nő
tációk leggyakoribb oka
A boka/kar index
a gyakorisága. Így péla cukorbetegség okozta
dául hazai adatok azt
érelmeszesedés. HazánkHordozható Doppler-készülék segítségével
igazolták, hogy magasban évente 6500–8000
meghatározzák a fekvő helyzetű beteg
vérnyomás-betegségben
amputáció történik.
vérnyomását a karon. Ezután a készülékkel
Nehezíti az alsó végtaszenvedők között kb. 14
a boka szintjében is megmérik a
gi verőérszűkület felisszázalékban fordul elő.
vérnyomást. A két vérnyomás első értékét
A másik fontos felismerését, hogy a betegek
(szisztolés vérnyomás) elosztják egymással,
merése az utóbbi évek
nagy százalékában nem
ez adja a boka/kar indexet.
kutatásának az volt,
okoz tüneteket. Pedig
Az 1,0 és 1,3 közötti értéket
hogy igazolódott, az éraz időben történő felistekintjük normálisnak, a 0,9 alatti
szűkület fontos előrejelmerés alapvetően fontos
érték érszűkületet jelez.
zője lehet olyan súlyos
annak érdekében, hogy
szív- és agyi érbetegmegfelelő kezelést leségeknek, amelyek közvetlenül veszélyeztetik a behessen beállítani a súlyos szövődmények elkerülése
teg életét. Ennek oka abban rejlik, hogy akárcsak az
érdekében. Ezért a különböző orvosi ajánlások hangalsó végtagi verőérbetegség, a koszorúér-betegség és
súlyozzák a veszélyeztetett betegcsoportok (idősek,
az agyi ereket érintő érszűkület is az érelmeszesedés
egyértelmű kockázati tényezőkkel rendelkezők) szűegyik formája, és a különböző érterületek betegsége
rését. Erre egyszerű, gyors, nem fájdalmas módszer,
gyakran jelentkezik egyidejűleg. Ez azt jelenti, hogy
a boka-kar vérnyomásmérés ad lehetőséget, melyet
érszűkületes betegeknek sokkal nagyobb az esélyük,
hazánkban számos családorvosi rendelőben, illetve
hogy koszorúér-betegségben vagy az agyat ellátó erek
a belgyógyászati angiológiai, valamint érsebészeti
érszűkületében szenvedjenek, e betegségek minden
szakrendeléseken rutinszerűen végeznek. Meghatákövetkezményével.
rozása természetesen feltétlenül indokolt alsó végAz érelmeszesedés kockázati tényezői a betegség
tagi panaszok (járáskor jelentkező fájdalom vagy
megjelenési formájától és súlyosságától függetlenül léesetleg nem gyógyuló fekély) esetén. Az eredmény
nyegében azonosak.
alapján eldönthető, hogy milyen további vizsgálatok
Hagyományos kockázati tényezőnek tekinthető az
szükségesek.
idős kor, a férfi nem, a kaukázusi rassz, a dohányzás,
a kóros zsíranyagcsere-állapot, a cukorbetegség, a maDr. Járai Zoltán A Semmelweis Egyegas vérnyomás, bizonyos, idült gyulladásra utaló laboratóriumi eltérések, a krónikus veseelégtelenség egytem I. Belgyógyászati klinikáján dolgoidejű fennállása.
zik. Habilitált egyetemi docens, angioA dohányzás és az érelmeszesedés kapcsolatának fellógus, kardiológus, a Magyar Hyper
ismerése mintegy 100 évre tekint vissza, és úgy tűnik,
tonia Társaság Főtitkára.
Az utóbbi években a perifériás verőérbetegség, köznapi
nevén az alsó végtagi érszűkület több szempontból is az
orvosi közvélemény érdeklődésének középpontjába került.
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Újévi fogadalmak

Mentsd meg önmagad!
Az év vége a legtöbb embert arra
sarkallja, hogy fogadalmakat tegyen. A leggyakoribb újévi fogadalom az alkoholról és a dohányzásról való leszokással, illetve a
fogyókúra elkezdésével kapcsolatos. Sokan úgy gondolják, nem
is lesz olyan nehéz dolguk, hiszen
ők csak azért ittak, mert a többiek
is…, csak akkor szívnak el egy cigit, ha gondjuk van.., és hát jutalomként igazán megérdemelnek
egy kis sütit... Igen, így kezdődik
– csak egy rossz szokás, amiről
bármikor le tudnék mondani, ha
akarnám…, de most nem akarom.
Aztán észrevétlenül kialakul a függőség, ami már rabbá teszi az embert. És a nagy terv elkezdése után
hamar kiderül, hogy a rabságból
szabadulni nem könnyű, most pedig a test és a lélek
is szenved az elvonási tünetektől. A motiváció, az elhatározás komolysága, átgondoltsága, az akaraterő,
a kitartás elengedhetetlen az újrakezdéshez, de előfordulhat, hogy segítségre lesz szükség. Segítség pedig
bőven van, éljen vele! A kitűzött cél legyen reális, és
ne legyen túl szigorú magához, ha nem azonnal sikerül
elérni. Néhány módszer és példa bemutatásával, illetve a kockázati tényezők ismertetésével szeretném ösztönözni kedves „fogadkozó” olvasóinkat fogadalmuk
megvalósítására.

1. fogadalom:
Abbahagyom az ivást!
Ennek a fogadalomnak szenteltem a legtöbb figyelmet,
mert az alkoholizmusnak nagyon súlyos következményei lehetnek nemcsak a betegségben szenvedőre, hanem a környezetére nézve is.
Mindenekelőtt egy kis statisztika, hány embert is
érint és milyen káros hatásai vannak a túlzott alkoholfogyasztásnak. Világszerte és évente 2,5 millió, Magyarországon mintegy nyolcezer ember halála vezethető vissza túlzott alkoholfogyasztásra. Az Egészségügyi
Világszervezet (WHO) 2010-ben globális alkohol-stratégiát fogadott el, amely tíz cselekvési területet jelöl
meg. Ezek között szerepel a megfelelő kezelési programok biztosítása, a közösségi akciók, a megelőzés (prevenció), az alkoholtermékek elérhetőségének, reklámozásának és marketingjének korlátozása, a megfelelő
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adó- és árpolitika kialakítása, valamint az ittas vezetés megelőzése.
A mértéktelen alkoholfogyasztás kockázati tényezője a szív- és
érrendszeri, egyes rákos, emésztőszervi és pszichiátriai, ideggyógyászati megbetegedésnek. Sok baleset
és öngyilkosság írható a számlájára, terhesség esetén a magzat is
károsodhat. Számos esetben alkohol hatása alatt történnek bűncselekmények, szabálysértések. A
munkahelyi következmények súlyosak lehetnek, a család élete pokollá változhat.
Magyarországon más országokhoz képest komolyabb problémát
jeleznek az alkoholfogyasztási szokások. A nyolcvanas évek személyenkénti és évente mintegy 13
liter tömény szeszben megadható alkoholfogyasztása
a kilencvenes évekre kissé csökkent, ám az új évezredben elérte a 11–12 liter közötti mennyiséget, majd
újra emelkedni kezdett. Mindebben több tényező is
közrejátszik, pl. a stressz, a munkanélküliség, a teljesítményorientáltság és az ezekből adódó pszichoszomatikus megbetegedések. (Forrás: Aszklépiosz-fórum)
Mindnyájan – tisztelet a kivételnek – átéltük már
az „alkoholos befolyásoltság” állapotát. Sok mindentől függ, hogy kinél milyen hatást vált ki az alkohol.
Az esetek többségében a szeszes ital fogyasztása oldja a feszültséget, ellazultságot vagy feldobott állapotot
idéz elő, az ember fia/lánya bátrabban mond ki dolgokat, úgymond őszintére issza magát. Ám, ha ugyannak
az állapotnak eléréséhez egyre több és több pohárhoz
kell nyúlni, vagy ha már keresi az alkalmat az ivásra,
majd ez rendszeressé kezd válni, illetve meghatározza az életét, akkor kezdődik a probléma. Nagy gond,
hogy az alkoholista nem hajlandó beismerni, hogy az
alkohol rabja lett, és segítséget kell kérnie. A környezet előbb felismeri a helyzet súlyosságát, mint maga
az érintett.

„Elsődleges célunk józannak maradni és másokat
is a józanság útjára segíteni”
A következő interjú pozitív példaként szolgál. Péter 13
évig alkoholos „mámorban” élt, de 20 éve erős akaraterejének és az Anonim Alkoholisták szervezetének
(AA) köszönhetően absztinens, és nemcsak a közösség
tagjává vált, de aktív tevékenységet folytat azért, hogy
másoknak is sikerüljön józannak maradni.

– Mikor kezdődött az alkoholproblémája?
– Erre nehéz válaszolni, mert nem egyszerre lettem
folyamatos nagy ivó, hanem észrevétlenül csúsztam
bele a mindennapos ivásba. A kezdetekkor csak a születés- és névnapokat ünnepeltem meg itallal. A függőség kialakulását azonban nem lehet pontos időhöz
kötni. Tény, hogy a honvédségben eltöltött idő jelentős
szerepet játszott alkoholfogyasztásom rendszeressé
válásában.
– Volt valami kiváltó ok, tényező, ami miatt az ivászatba menekült?
– Gyerekkoromban elvágtam a kezem, és egészségügy híján pálinkával fertőtlenítették a sebet. Lévén,
hogy elég félénk fiú voltam, az első ital feloldotta gátlásaimat, és később már megoldásként használtam.
Így csúsztam észrevétlenül a függőségbe.
– Az alkoholizmus okozott Önben személyiségi változásokat?

– Van családja? Ha igen, ők hogyan élték meg ezt,
illetve hogyan próbáltak segíteni?
– Igen, van családom. Első házasságomból négy
gyermek, akik végigkísérték az ivászatomat. A második feleségem szenvedte meg részegeskedésem utolsó öt évét. Nem voltam könnyű eset. Sok nehézséget
okoztam azzal, hogy elittam a konyhapénzt. Azt hittem, senki nem tudja, hogy gondom van az alkohollal, pedig a lakótelepen mindenki látta, akinek szeme
volt. A párom talált egy orvost, aki segített eljutni az
Anonim Alkoholisták önsegítő közösségébe. A párom
kitartott mellettem, és ő is tagja volt a családtagok
csoportjának.
– Mikor ismerte be magának, hogy alkoholista, illetve mikor jött rá, hogy segítséget kell kérnie?
– A tizenhárom évi kemény ivászat tizedik évében
éreztem, hogy gond van, valamit tennem kell, akkor
kértem orvosi segítséget először. Azt, hogy alkoholista
vagyok, az Anonim Alkoholistáknál ismertem be.
– Egyenesen az Anonim Alkoholistákat kereste fel?
– Igen, más terápiában akkor már nem gondolkoztam,
és az orvos ebbe a közösségbe
vezetett be. Egyszer voltam elvonón, de az alkohol mégsem
került ki az életemből, pár nap
után visszaestem.
– Ön 20 éve absztinens, ami óriási eredmény. Milyen
módszerrel sikerült felhagynia az ivással? Miben segített az AA?
– A közösségben tudtam meg, hogy az alkoholizmus
betegség. Ott szembesültem azzal, hogy nem vagyok
egyedül ezzel a problémával. Olyan tizenkét lépéses
programot adott a kezembe, amivel nemcsak az alkoholfogyasztást tudom elkerülni, de egy önismereti
cselekvés segítségével feltérképeztem azon jellemhibáimat, amik az alkohol irányába tereltek.
– Nehézséget jelentett, hogy sok ember előtt kell kitárulkozni?
– A nehézséget az jelentette, hogy már nem tudtam
rendesen beszélni, mikor bekerültem a közösségbe.
Az alkohol kimosta a szókincsemet. Én kollégiumban
nevelkedtem, és a honvédség is segített abban, hogy
tudtam alkalmazkodni a nagy létszámhoz. Az, hogy
mindannyian ugyanazzal a nehézséggel kínlódunk, átsegített az esetleges szégyenkezéstől, hisz félszavakból
is megértettük egymást.
– Hogyan képzeljük el ezeket a gyűléseket? Mindenki
elmeséli a problémáját, és utána mi történik? Megkön�nyebbülést érez?
– A gyűlések egyórásak, kötött renddel. Nagyjából
arról szól, hogyan ittunk, hogy hagytuk abba, és hogyan éljük józan napjainkat. Többféle gyűlés van: a
„nagy könyv” – ahol az írott irodalmainkból olvasunk
fel és aköré gyűjtjük a mondani valót; a „kezdő” – ahol
az újonnan bejövők és fiatal józanok vannak a közép-

„Amíg nem volt meg bennem a

hajlandóság, hogy változtassak,

addig senki sem tudott kijózanítani.”
– Bár én nem vettem észre, de a körülöttem lévők figyelmeztettek, ha iszom, nem vagyok önmagam. Amikor nem tudtam letenni az italt, magam is beláttam,
de már késő volt. Ha békén hagytak részegségemben,
félrevonultam kialudni a mámort, de ha nem, agres�szívvé váltam. A munkámat sem tudtam teljes odafigyeléssel elvégezni, ezért sok hibát követtem el. Ráadásul gyakran hiányoztam az ivás miatt.
– Mi volt a legkeményebb élménye, amelyet az alkohol miatt kellett elszenvednie?
– Egyszer csónakkal beborultam a Dunába, és megéltem egy halál közeli állapotot. Az utolsó lerészegedésem alkalmával – amikor három nap és három éjjel
ittam – a kilátástalanság és szégyen miatt begyógyszereztem magam, hogy kilépjek a világból.
– Milyen fizikai tünetei voltak?
– A harmadik nap hiába ittam, nem tudott elkábítani, és annyira felerősödött az önvád, a szégyenérzet,
a tudat, hogy nem tudok változtatni az életemen, hogy
megpróbáltam az öngyilkosságot.
– Történt-e elváltozás a szervezetében, esetleg maradandó károsodás?
– A májam egy kicsit megnagyobbodott, de az idők
folyamán helyrejött. Az, hogy a szürkeállományomban mennyi kárt tett, nehéz eldönteni, mindenesetre
még nem érzem ilyen jellegű következményét. Hogy
később lesz-e valami alkoholhoz köthető betegségem,
azt nem tudom, de a tapasztalatok azt mutatják, hogy
előfordulhat.
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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.

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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pontban; a „speaker” – ahol egyik társunk önmagáról
beszél, arról, hogyan élte át és túl az ivási periódust
és miképpen keveredett bele. Nálunk nincs párbeszéd,
mindenkit meghallgatunk, és utána, ha van mondandónk, előadhatjuk. Van egy úgynevezett segítőrendszer, ami azt jelenti, hogy mindenki felkérhet egy idősebb józant, akivel végigcsináljuk a tizenkét lépést,
ami józan életünk kialakítását segíti. Egy jó gyűlésről
valóban megkönnyebbülten tudunk hazamenni, de
szoktuk mondani, „nincs rossz gyűlés, mert mindenből lehet tanulni”.
– A 20 év alatt egyszer sem esett kísértésbe?
– A kísértés mindig ott van! Az első időben álmodunk az alkohollal, de a csoport ereje és a saját kívánságom a józan életre megerősít, hogy kerüljem az
alkoholt. Szívesen járok táncos buliba és nem zavar,
hogy mellettem isznak, mert az eltelt idő megerősített
abban, hogy sokkal jobb egy rossz józan nap, mint a
legjobb részeg. Egyrészt, mert emlékszem az elmúlt
napra, másrészt, ha italt látok, eszembe jut az utolsó
öngyilkos éjszakám. Azt nem kívánom még az ellenségemnek sem. Igaz, a program segítségével eljutottam
oda, hogy nincs is ellenségem.
– Hány tagból áll az AA Magyarországon?
– Mi nem készítünk statisztikát. Ez véd minket a
különböző kíváncsiskodások ellen. A közösség azért
anonim (névtelen), hogy aki bejön, biztosan tudja,
hogy csak a keresztnevére vagyunk kíváncsiak a megszólítás miatt. Sem a származása, sem a munkája, sem
az anyagi háttere nem fontos. „Elsődleges célunk józannak maradni és másokat is a józanság útjára segíteni.” Amikor 1990-ben abbahagytam az ivást, talán
tízen voltunk, ma egy országos nagytalálkozón körülbelül hatszázan vagyunk, és nincs ott mindenki. Nem
szedünk tagsági díjat, perselyezünk, amiből kifizetjük
a terembérletet, ahol a gyűléseket tartjuk.
– Mit üzen az alkoholproblémákkal küszködőknek?
– Azt, hogy van remény. Nem kell csak vágy arra,
hogy letegyék az italt. Minél korábban fordul valaki
segítséghez, annál kevésbé kell megjárni ennek a betegségnek a legalját, a poklok poklát. Mi 24 órában
élünk. Ma képes vagyok ital nélkül eltölteni a napot.
Persze nem mondom, hogy ez az egyetlen üdvözítő
megoldás, de nekem és jó pár társamnak segített. Azzal, hogy dolgozunk a deformált életünk újjátételén,
egy egészen új életet tudunk élni, és soha nem vagyunk egyedül.
– Mit üzen a hozzátartozóknak, hogyan tudnak hatékonyan segíteni?
– A legegyszerűbb az, ha megkeresik az Al-Anon
közösségét, ahol a hozzátartozók tehetik rendbe saját
életüket. Sokszor hallom: „Nekünk csak egy gondunk
van, hogy a párunk iszik.” Az alkoholizmus családi
betegség, rengeteg játszmával, szenvedéssel. A hozzátartozó is bele tud betegedni az alkoholba, még fizikálisan is, pedig nem is iszik. Fizeti a hiányzó pénzeket,
szépíti társa viselkedését a külvilág felé. Megpróbálja
leszoktatni az alkoholistát az ivásról, és kudarcnak éli

meg, ha ez nem sikerül. Amíg nem volt meg bennem a
hajlandóság, hogy változtassak magamon, addig senki
sem tudott kijózanítani.

2. fogadalom: Nincs több cigi!
Lássunk egy kis statisztikát a dohányzásról is, hogy
felmérhessük a probléma súlyosságát. Magyarországon az alkoholfogyasztók számát is meghaladja a dohányzóké. Az Unió 27 országa között a 25.-ek vagyunk
a dohányzók arányát tekintve, felmérések szerint
ugyanis a lakosság 38 százaléka cigarettázik, s csupán
a leszokást megpróbálók 15 százaléka éri el célját, és
nem szokik vissza. Pedig a felmérések szerint az Unióban évente mintegy 650 ezren, nálunk körülbelül 30
ezren halnak meg a dohányzás miatt. Elsők vagyunk
a tüdőrák okozta halálozásban, ami szakértők szerint
az esetek 90 százalékában a dohányzásra vezethető
vissza. A szív- és érrendszeri betegségek 41 százalékának, a daganatos betegségek 21 százalékának kialakulása is összefüggésbe hozható a dohányzással. (Forrás:
Aszklépiosz-fórum)
A dohányzásról való leszokáshoz – akárcsak az alkoholizmusnál – az esetek többségében segítségre van
szükség. Azért nem írom, hogy minden esetben, mert
van, aki valóban képes egyik napról a másikra elhagyni ezt a rossz szokást. Sokan úgy gondolják, a cigitől
könnyebb megszabadulni, mint az alkoholtól, mert ez
nem betegség. Az igazság azonban az, hogy a dohányzás nikotinfüggőség okozta szenvedélybetegség még
akkor is, ha a tünetek nem olyan látványosak, mint
egy alkoholistánál.
Nyilvánvaló, hogy a dohányzásról való lemondáshoz
is motivációra van szükség. Az első érve a dohányosnak a cigaretta elhagyása ellen, hogy meg fog hízni. A
második érve, hogy idegbeteg lesz a cigi nélkül, mert
a nikotin szorongásoldó hatása jobb, mintha nyugtatókon élne. Nos, ezek csak kifogások, tény hogy a cigaretta elhagyásának vannak kellemetlen következményei, de ezek kezelhetők!
A leszokás elhatározása is sokszor nehéz, tud mindenki az érelmeszesedés, a tüdőrák, a szívinfarktus
veszélyéről, de jól vagyok, nem fáj semmim, nem fulladok – most még, ha addig vár, amíg ezeket tapasztalja,
sok elváltozás már nem fordítható vissza a dohányzás abbahagyása után, de a kockázat mindenképpen
csökken, az állapot javítható! Adja meg magának az
esélyt!
Azt mondja, holnaptól nem dohányzik. Rövidebb-hosszabb ideig megy is, azonban a legtöbben
előbb-utóbb visszaszoknak. Mi a teendő, hogy absztinens maradjon? A leszokáshoz számtalan segítség kínálkozik.
Vegyünk sorra néhányat:
• Gyógyszeres rágógumi, szopogatótabletta, transzdermális tapasz – a dohányzás abbahagyását követő elvonási tünetek enyhítésére szolgáló készít-

mények. A rágógumiból és a tablettából a nikotin
lassan szabadul fel és a száj nyálkahártyáján át
felszívódik, a tapaszból a bőrön keresztül jut a
vérbe a nikotin. Ez a nikotinmennyiség enyhíti
az erős nikotinéhséget és a kellemetlen tüneteket,
mint például a betegségérzést vagy ingerlékenységet, amelyeket számos dohányzással felhagyni
kívánó személy megtapasztal.
• Mentális tréning – rendszeresen és módszeresen
alkalmazott audio-vizuális stimuláció, önmegerősítés.

3. fogadalom: Le a kilókkal!
A harmadik népszerű újévi fogadalom a fogyókúrázás.
Sokaknak okoz nehézséget annak eldöntése, hogy milyen módszerrel szabaduljon meg a túlsúlytól. Rengeteg kilóölő lehetőség van, de sok csak rövid távú megoldást nyújt. A kúrák helyett sokkal eredményesebb a
lassú, a táplálkozás egy életre szóló megváltoztatásán
alapuló fogyás, ami biztosítja az elért súly megtartását
is. A legjobb szakember segítségét kérni, ez mindenképpen ajánlott, ha valamilyen betegséggel küzd. Több
betegségben, például cukorbetegségben, vesebetegségben, nem mindegy, hogy egyes tápanyagokból mennyit
eszik. Semmiképpen NE a koplalást válassza! A szervezet egészséges működéséhez vannak nélkülözhetetlen tápanyagok, ha a fogyókúra során ezeket elhagyja,
annak súlyos következményei lehetnek.
Több zöldséget és gyümölcsöt kellene fogyasztani.
Többet és mást eszünk, mint ettünk egy évszázada.
Többet és mást, mint amennyit és amit ennünk kellene. A szív- és érrendszeri, valamint egyes rosszindulatú daganatos betegségek kialakulásában meghatározó
szerepe van a táplálkozásnak.

A rossz táplálkozás öt kockázati tényezője
Túlzott zsírfogyasztás: A zsiradékból származó energia a szervezet számára szükséges teljes energiamen�nyiségnek legföljebb a 30 százalékát teheti ki. A magyar fogyasztás azonban megközelíti a 40 százalékot.
Magyarország Európa legtöbb zsírt fogyasztó országai
közé tartozik.
Szervezetbe bekerülő többletkoleszterin: Az egészséges táplálkozásban napi 300 milligramm a felső határ.
A magyar férfiak napi átlagos koleszterinbevitele ennek kétszerese, a nőké a másfélszerese.
Fölösleges só: A férfiak a szükséges napi 5-6 gramm
négyszeresét, a nők a háromszorosát eszik meg. Nemcsak azért, mert sokan még külön is erősen megsózzák
a főtt és nyers ételeiket, hanem azért is, mert maguk
az élelmiszerek is túlságosan sok sót tartalmaznak. Tíz
dekagramm nyers zöldborsóban egyetlen milligramm
nátrium van. A nátrium a só egyik összetevője. A konzervnek feldolgozott borsóban már ennek a százszorosa, és mire a borsó az asztalra kerül, nátriumtartalma
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még ennél is háromszor-négyszer több. Egyetlen szelet kenyérben 2 gramm só van, függetlenül attól, hogy
a kenyér fehér, vagy teljes kiőrlésű lisztből készült, tehát nagyobb rostanyag-tartalmú.
Élelmi rostok hiánya: Gyümölcsből, zöldségfélékből,
teljes kiőrlésű gabonából csak a szükségletünk felét,
kétharmadát fogyasztjuk el. Pedig, ha elegendő rost
kerül a szervezetünkbe, az lassítja a cukor felszívódását, csökkenti a vér koleszterinszintjét, segít megelőzni a vastagbélrákot, a székrekedést, fokozza a bél perisztaltikáját, vagyis gyorsabban halad át a tápanyag
a bélcsatornán, így a káros anyagokból is kevesebb
szívódik fel. Nem ok nélkül mondják az orvosok, hogy
naponta ötször kell zöldséget vagy gyümölcsöt enni.
Ebben a kategóriában Európában az utolsó helyek
egyike a miénk.
Elhízás: Részben a túlzott kalóriafogyasztás, részben a mozgáshiány vezet elhízáshoz. A kövérség többek közt hozzájárul a szív- és érrendszeri betegségek
kialakulásához, a kövérek közt kétszer-háromszor
gyakoribb a cukorbetegség, mint a normális súlyúak
körében. A cukorbetegségről jó, ha tudjuk, a legfrissebb kutatások szerint ugyanannyit árt a szervezetnek, mint az infarktus. Igaz, lassabban rombolja a
szervezetet – de hatékonyan. (Forrás: www.jumed.hu –
Dr. Zajkás Gábor gondolatai)
A fogyás eredményessége táplálék-kiegészítőkkel növelhető, a számtalan termék közül most csak egyet eme-

lek ki, a Formoline L112-t, ezt a terméket magas vérnyomással küzdőknek és cukorbetegeknek is ajánlják.
A Formoline L112 rostokban gazdag készítmény,
amely megköti a tápcsatornában a táplálékból származó zsírszerű anyagokat, ezután a megkötött zsírral együtt természetes úton távozik a szervezetből.
Ezáltal csökkenthető az étkezésekből felvett kalóriamennyiség. Klinikai vizsgálatok bizonyítják, a készítmény hatásosságát. A vizsgálatokat öt országban végezték 12 hetes időtartammal, 232 beteg bevonásával.
Az átlagos súlycsökkenés 3,5 kg volt, míg a kontrollcsoportban 1,1 kg. A csípőkörfogat átlagosan 4 cm-rel
csökkent a vizsgálat végére. A 12 hét alatt 35 esetben
figyeltek meg főként gyomor- és bélrendszeri mellékhatást, míg a standard terápiás csoportban 11 alkalommal, de ezek csak átmeneti jellegűek voltak, nem
volt szükség orvosi beavatkozásra.
Bármilyen fogyókúrás módszerrel is próbálkozik, a
mozgást ne hagyja ki az ütemtervéből! Szánjon időt a
rendszeres testmozgásra, mert ez nemcsak a kilóktól
szabadít meg, de az egészsége megőrzésében is nagy
szerepet játszik! Fontos, hogy mielőtt belekezdene a
fogyókúrába, kérje ki kezelőorvosa véleményét, informálódjon. Ez utóbbihoz Tajti Éva dietetikusunk írásaiból értékes segítséget kaphat.

Egészségesebb újesztendőt kívánok!

Lázár Virág

A SpringMed Kiadó ajánlata hipertóniás betegeknek!

2480 Ft
1980 Ft

2980 Ft

További információkért látogasson el a honlapunkra!

TÁJÉKOZOTT BETEG – FÉL GYÓGYULÁS!
SPRING MED KIADÓ
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Én kipróbáltam, önök bátran megvehetik!

Otthoni vérnyomásméréshez ajánlott készülékek V.
Nem titkolt örömmel mutatom be jelenlegi cikkemben
a klinikai validációval rendelkező, tehát hiteles Microlife
BP A90 vérnyomásmérő készüléket. Íme egy egyszerűen
használható, megbízható működésű és kimagasló mérési
pontossággal rendelkező, ráadásul nem is drága készülék. Időzzünk el egy kicsit ennél az utóbbi szempontnál.
Cikkeimben arra bíztatom önöket, hogy az ismertetett
készülékeket keressék a boltokban, ezekből válasszanak otthoni vérnyomásméréshez. Az árak üzletenként eltérőek, de ez nem jelentős mértékű. Amikor valaki megbetegszik, általában faggatja ismerőseit, hogy ki tud
ajánlani egy jó orvost. Legyen igényes akkor is, amikor
vérnyomásmérő készüléket vásárol. A súlyát, magasságát bárki könnyen megmérheti, ha pontos a mérleg
és a mérce. Különben mi értelme lenne? A vérnyomás
mérése bonyolultabb ezeknél. Elengedhetetlen a pontos, hiteles készülék. Az otthoni használatra gyártott vérnyomásmérők megbízhatósága a beépített alkatrészek
minőségétől, a gyártási folyamattól és az elektronikába
táplált kiértékelő szoftvertől függ. A program pontossága
költséges kutatások, fejlesztések eredménye. Ez féltve
őrzött titok a nagynevű orvosiműszer-gyártó cégeknél.
Nem adják olcsón, és ezért nem is kerülhet bele olcsó
készülékekbe. Ha ön megfogadja tanácsomat és klinikai validációval rendelkező (hiteles) vérnyomásmérőt
kíván vásárolni, akkor ezt már 10–20000 Ft közötti áron
be tudja szerezni.

Microlife BP A 90
vérnyomásmérő készülék
A 30 éves múlttal rendelkező, világhírű svájci cég piacvezető a vérnyomásmérő készülékek gyártásában.
Egyaránt kimagasló minőséget garantálnak mind az
otthoni, mind a professzionális felhasználásra. Korábban az aritmia (szabálytalan szívverés) érzékelésének
kifejlesztésével és vérnyomásmérőikbe építésével szereztek világhírnevet. Jelenlegi kutatásaik eredményeként hamarosan forgalomba kerül a pitvarfibrillációt
érzékelő BP A200 AFIB típusú vérnyomásmérő készülék. Microlife termékek több mint egy évtizede
vásárolhatók hazánkban. A magyar forgalmazó nagy
tapasztalattal rendelkezik az orvosi, gyógyászati készülékek terén. Megfelelő kiszolgálással, utógondozással értékesít. Vevőszolgálat, garanciális és garancia idő
utáni szerviz, alkatrészek, tartozékok biztosítottak
még a régebben vásárolt termékek esetében is.
A Microlife BP A90 vérnyomásmérő szenzációs újdonsága: felkaron mérő készülék, mégis majdnem olyan
könnyen hordozható mint egy csuklós mérő. Sokszor

kérdezik tőlem, hogy milyen készüléket érdemes venni? Melyik a jobb, a csuklón vagy a felkaron mérő? Minden esetben elmondom, hogy legnagyobb pontossággal
vérnyomást mérni a szívhez minél közelebbi ponton és
minél vastagabb artéria felett lehet. Erre anatómiailag
legalkalmasabb a felkar. Itt halad az artéria brachiális,
mely kellően vastag, közel van a szívhez, a mandzsetta
szorításával kiválóan rálapítható a felkarcsontra és a
vér lüktetése által keletkező érfalmozgás megfelelően
érzékelhető. Ezért kell törekednünk a felkaron történő mérésre. A jó készülék mellett még az is fontos,
hogy használják a vérnyomásmérőt. Akinek életvitele
szükségessé teszi az eszköz hordozását utazásai alkalmával, az kompromisszumként rákényszerül a kisebb
méretű csuklós vérnyomásmérő használatára. A most
ismertetett Microlife BP A90 típusú készülék erre a
problémára nyújt optimális megoldást. A gyártó kiváló
minőségű felkaros készüléket hozott létre viszonylag
kis méretben a könnyű hordozhatóság érdekében. Az
ütésálló, kemény műanyag dobozba csomagolt készülék könnyen magunkkal vihető.
A készülék jellemzői:
• Klinikai validációval rendelkező, hiteles vérnyomásmérő. A Brit Hypertonia Társaság előírásai
szerint lefolytatott vizsgálat alkalmával a legjobb
mérési pontosság osztályába sorolták. Elnyerte az
Európai Hypertonia 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.
• 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 történhes-
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sen. Hasznos, egyedi figyelmesség, hogy 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 A90 készülék ebben az esetben is gond nélkül működik.
• 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.
• A készülék úgy van programozva, hogy csak pontos értéket jelenítsen meg. Ha ez valamilyen okból
nem lehetséges, akkor hibajelzés történik.
• Méretek: hosszúság 14,6 cm, magasság 4,7 cm,
mélység 6,4 cm.
A készüléket kicsomagolva apró, fehér színű műszert
látunk. A megdöntött előlap kiváló rálátást biztosít a
kijelző felületre. A bekapcsológomb optimális méretű
és ujjunkhoz igazodik. Elindulást követően egyenletes
sebességgel pumpál a megfelelő szorítás eléréséig. Nagyon magas vérnyomás esetében szükség szerint rápumpál. Mérés alatt a kijelzőn szív szimbólum villog
és csipogás hallható minden szívdobbanásnál. A mérési

idő kevesebb mint 45 másodperc, nagyon magas vérnyomás esetén sem több egy percnél. A kijelzőn látható számok nagyok, magasságuk 18 mm, ezért jól leolvashatók. A memória az utolsó mérés adatait őrzi. Ha
az elemeket kiveszik, az adatok törlődnek. Az elemek
rekesze könnyen, egy mozdulattal nyitható. A bekapcsolva felejtett készülék kis idő elteltével magától kikapcsol. 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 kemény, ütésálló műanyag szállítódoboz,
mely a készülék és a mandzsetta tárolását biztosítja.
Egyedi formája a készülék alakját követi.
Garancia: A készülékre 5 év, a mandzsettára 1 év.
Pontosság: nyomás ±3 Hgmm, pulzus ±5%.
Trieber László Vezetője egy szolgáltató és kereskedő cégnek, mely kórházak és magánszemélyek részére
végzi orvosi és gyógyászati készülékek
javítását, valamint forgalmazását.

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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Rambo Tango
Éppen azt képzeltem, hogy egy könnyed, kecses tangót
lejtek Erzsikével a könyvelésről, amikor megérkezett a lift.
A kölcsönös üdvözlések után megpróbáltam magamat
betuszakolni negyediknek – liftes súlyhatár ide vagy oda –,
de körméreteimnél fogva ez reménytelen kísérletnek bizonyult. Sajnálkozó mosolyok közepette kihátráltam, de még
hallhattam a baráti jó tanácsokat. „…igazán fogyhatna egy
kicsit, nem csodálom, hogy így nem kell senkinek…!” Fejlehajtva, nagy sóhajtással elindultam a lépcső felé, és az
ötvenes éveiben járó Rambónak képzeltem magam, aki
heroikus küzdelmet folytat a magas vérnyomás és a szívinfarktus nevezetű gengszterek ellen. Bekaptam harmadik
csodabogyómat, ezeket még életmódváltás esetén sem
hagyhatom el… Felmérések szerint, aki indokolatlanul túl
korán hagyja el vérnyomáscsökkentő gyógyszereit, annál
65 százalékkal megnő az esély a halálos kimenetelű betegségekre… Hős vagyok: 10 perc 14 másodperc, három
emelet. Akár inget is cserélhetnék. Ráfoghatom az indián
nyárra vagy a reggeli értekezletre, de a homlokomat törölgetve inkább bevallom, fogynom kell.

Péter nincs egyedül. A hazai felnőtt lakosság 40 százaléka szenved hipertóniában. A három vezető halálok – az agyérbetegség, a szívkoszorúér- és a végtagi
érbetegség – hátterében is ott áll a néma gyilkos: a
magas vérnyomás.
Tíz kilogrammos súlycsökkenés egyenértékű egy
magas vérnyomás elleni gyógyszerrel. Európában és
az Amerikai Egyesült Államokban együttesen 70 millió
elhízott és 163 millió túlsúlyos él. Statisztikai felmérések szerint ezeknek az embereknek csak 15 százaléka tervez fogyást a közeljövőben. Az elhízás számos
kórfolyamat kiváltója, a szív- és érrendszeri betegségeknél pedig önálló kockázati tényező. A nagyobb testtömeg bővebb vérellátást igényel, a zsírszövetet sűrűn
behálózó erek nagy többletet jelentenek mind a felület, mind az egyes anyagok termelése szempontjából.
A korai halálozáshoz vezető legjelentősebb kockázati tényező a magas vérnyomás, a dohányzás és a magas koleszterinszint. A világon évente több mint 7 millióan halnak meg hipertónia következtében, 5 millióan
dohányzás és 4 és fél millióan a magas koleszterinszint
miatt. A gyakran tünet- és panaszmentes magasvérnyomás-betegség Péterre is lesújtott. Szerencséjére háziorvosa gyakran ellenőrizte a vérnyomását, így gyorsan fény derült a kóros értékekre. Ereink – ha nem is
egészen locsolócsőként – csak bizonyos mennyiségű és
nyomású folyadékot tudnak átfolyatni magukon anélkül, hogy tönkremennének. A magas vérnyomás nem
megfelelő kezelésével olyan súlyos szövődmények is
kialakulhatnak, mint az érelmeszesedés, a szívelégtelenség, a szívinfarktus, az agyvérzés vagy a vesebetegség. Az erekben uralkodó magas vérnyomás nemcsak
az érfalak repedését okozhatja, kóros irányban befo-

lyásolhatja a veseműködést is. Ez pedig visszahat a
vérnyomásra, tovább emelve azt.
Péternek a dohányzásról azonnal le kellett szoknia;
elmondása szerint az első három hónap volt a legnehezebb időszak, utána már könnyebben vette az akadályokat. Só- és zsírszegény étrendjében rengeteg gyümölcs
és zöldség szerepel a sovány húsok mellett. És rengeteg
mozgás, mozgás és mozgás. Sétálni, úszni és kirándulni
bármikor elmehet, amikor ideje csak engedi. Az állóképességet is fejlesztő aerob mozgásokat érdemes választania. A maximum pulzusának 55–65 százalékával sportolhat, ezt az értéket hívjuk biztonságos zsírégető zónának.
Ennek kiszámolása az úgynevezett Kervonen-képlet
alapján könnyedén elvégezhető, pulzusmérő segítségével
pedig mindvégig kontrollálható: 220 – alappulzus × 0,6
+ alappulzus = a zóna alja; 220 – alappulzus × 0,7 +
alappulzus = a zóna teteje, ahol az alappulzus a többször
mért reggeli ébredési pulzus számtani közepe.
Technikai segédeszközök nélkül is könnyedén meg
tudja határozni, hogy megfelelő pulzusszámon sportol-e.
Kellő oxigénbevitel mellett még tud rendesen beszélni,
de a terhelést már érzi a gyorsabb szívverésből, illetve
a megindult izzadásból. Egy gyorsabb tempójú séta, egy
könnyebb terepen való kerékpározás, egy közepes tempójú úszás vagy egy keringő gyorsaságú tánc mind-mind
megfelelő értéken tudja tartani huzamosabb ideig a pulzust. Ilyen módon egy szórakoztató este is megfelel a
napi sportnak, ha nem az asztal mellett alkoholos italunkat fogyasztva üldögélünk, hanem a táncparkett ördögeként megfontolt tempóban ropjuk. Természetesen a
twist és rocky sem tiltott, de az emelgetős-dobálós akrobatamutatványokat hagyjuk inkább másra.
Erzsike pár hónapja felfigyelt Péterre. Péter szerint
ez azért van, mert szorgalmasan kanalazza vele a paradicsomlevest a pacal helyett a kantinban. Csatlakozott
a sportos munkatársakhoz, lift helyett gyalog jár fel a
harmadikra, és már egyáltalán nem gyújt rá. Ami kis
lépés egy embernek, az nagy lépés az emberiségnek…
Apropó, tánc. Minden kedden és csütörtökön táncolni tanul a helyi művelődési központban. Katácska, a
bájos hölgypartner elvált, 2 unokája van, és szereti az
ötvenes, táncos lábú férfiakat. Még azt sem bánja, ha
van egy kicsi pocakjuk.
Ambrus Zsófia Újságíró, szakedző és
gerinctréner. Tíz éve dolgozik fitness–
wellness területen. A csoportos oktatás mellett – személyi edzőként – egyénileg is foglalkozik egészségügyi
problémákkal küzdőkkel, mozogni vágyókkal. A preventív célú mozgásoktatás mellett háziorvosokkal és dietetikusokkal karöltve végzi rehabilitációs
munkáját fővárosi fitness-klubokban.
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Hogyan készüljünk a karácsonyi menü elkészítéséhez?
A karácsony a keresztények egyik szent ünnepe, melyben a keresztény étkezési kultúra számos eleme megtalálható. A karácsonyt megelőző időszak az advent, a
készülődés ideje, amikor böjtösebb, szegényesebb ételek kerülnek az asztalra. A böjt szenteste ér véget. A karácsonyhoz hozzátartoznak a bőséges lakomák is, sokan
azonban nem tudják igazán élvezni a többfogásos vacsorákat és az azt követő kihagyhatatlan desszerteket,
félve az ünnepek alatt felszedett pluszkilóktól. Mindent
lehet, csak mértékkel.

Ahhoz, hogy a testsúlynövekedés félelme nélkül tud-

juk élvezni a karácsonyi lakomát, csak néhány szempontra kell figyelnünk:
• Bevásárláskor válasszuk a zsírszegényebb húsokat, pulykát, csirkét, ponty helyett tengeri halakat vagy busát!
• Teljes őrlésű lisztből készült kenyérféléket vásároljunk!
• Az ételek készítésékor használjuk a csökkentett
zsírtartalmú tejtermékeket és a korszerű konyhatechnológiai eljárásokat (grillezés, alufóliában, sütőzacskóban, sóágyon való sütés, párolás)!
• Az ünnep alkalmával nem kell nagyobb adagokat
fogyasztani, sőt többfogásos menüből még kevesebbet ajánlott a tányérunkra tenni.
• Ha a megszokottnál jóval kisebb adagokat fogyasztunk többféle ételt ehetünk anélkül, hogy
nagy energiát vinnénk be a szervezetünkbe.
• Együnk lassan, és ne együk tele magunkat a jóllakottság érzéséig!
• A desszert csak az étkezés befejező fogása legyen!
• Igyunk meg napi 2 liternyi vizet.
• Ne feledkezzünk meg a rendszeres testmozgásról
sem. Egy kiadós családi séta vagy kirándulás jótékony hatású.
Érdemes időben elgondolkodni, mi legyen a karácsonyi menü. Legyen különleges és szépen tálalható,
ugyanakkor egyszerűen elkészíthető, hogy ne fáradtan, kimerülten várjuk az ajándékbontást.
Vegyük sorra, mi segíthet az ünnepi étkek elkészítésében:
• Olyan ételeket válasszunk, amelyeket már előző
nap is elkészíthetünk (töltött káposzta, halászlé,
zöldséges csirkemelltekercs).
• A töltött csirkét, pulykát is betölthetjük előző nap,
így már csak sütni kell.
• Minden alapanyagot, kelléket jó előre szerezzünk
be.
Végezetül néhány szó a hagyományos karácsonyi étkekről.
A magyar asztalok hagyománytisztelő ételsorában
három fontos étel szerepel: a halászlé, a káposzta és
a bejgli.
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Az angolszász hagyományok terjedése és az étkezési
kultúra változása miatt manapság pulyka is kerül az
asztalra.
A halak táplálkozás-élettani jelentőségét nem lehet
elégszer hangsúlyozni, főként a tengeri halakban és a
busában található jelentős mennyiségű, többszörösen
telítetlen omega-3 zsírsavak miatt. Ezek a zsírsavak
fontosak szervezetünk számára, mert jelentős szerepük van a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásának megelőzésében. A szálka nélküli halakat a gyerekek is fogyaszthatják. A hal további előnye, hogy
számtalan módon készíthető el.
A pisztrángot a kezdő háziasszony is könnyen elkészítheti. Nem kell pikkelyezni annak ellenére, hogy a
boltokban vásárolt, tisztított halon ott a sokmilliméteres pikkely. Ezek a sütés közben eltűnnek. A másik jó
dolog a pisztrángban, hogy alig van benne szálka.
A karácsonyi ételsorban a káposzta nemcsak nálunk, hanem más nemzeteknél is szerepel. A káposztának számtalan előnye van, sokan szeretik, előre elkészíthető, sokáig eltartható és újramelegítve is finom.
Érdemes kihasználni ezeket a páratlan előnyöket. Karácsonykor a káposztát elsősorban töltött káposztának
készítjük, hagyományosan sertéshúsból. Sertéshús helyett használjunk pulykahúst, de ügyeljünk arra, hogy
intenzívebben kell fűszereznünk.
A bejgli nem egyszerű eset, de nélküle a karácsonyi
asztal elképzelhetetlen. Minden háziasszony a saját jól
bevált receptje alapján készíti. Fontos, hogy a töltelék
ne legyen száraz, cukorszirupba kevert, ízesített darált diót és mákot használjunk.

A karácsonyi számban megjelenő receptekhez a tápanyagtartalmakat nem tüntetjük fel, ne felejtsük el,
mindent lehet, de csak mértékkel!

Minden kedves olvasónknak, áldott, békés karácsonyt,
és a karácsonyi menühöz jó étvágyat kívánunk.
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.

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

Halászlé

Lazacfilé hollandi mártással

Pisztráng párolt zöldségekkel

Gesztenyével töltött pulyka

Lazacfilé hollandi mártással

Hozzávalók:
• 1 kg lazacfilé • só, natúr vegeta • 2 evőkanál olívaolaj • bazsalikom, fehér bors, rozmaring
Mártáshoz:
• 5 dl fehér bor • 2 db babérlevél • fél mokkáskanálnyi paradicsompüré • pár csepp balzsamecet • 4 db
tojássárgája • 2 evőkanál vaj • pár csepp citromlé

A lazacot nagyobb darabokra vágjuk, sózzuk és fűszerezzük a rozmaringgal, borssal, bazsalikommal, natúr vegetával, egy evőkanálnyi olívaolajjal, egy csepp balzsamecettel. Egy órára tegyük a halakat a hűtőbe. Ezután
a lazacdarabokat forró vajon süssük pirosra. Hollandi
mártás: 0,5 dl száraz fehér borhoz adjunk 2-3 csepp balzsamecetet, 2 babérlevelet, forraljuk addig, míg csak egy
evőkanálnyi marad. Amikor kihűlt, keverjük hozzá a 4
tojássárgáját, és gőz fölött sűrítsük be. Mielőtt levesszük
a gőzről, adjunk a mártáshoz 1 mokkáskanál puha vajat.
A hollandi mártásos lazacot tálalhatjuk párolt zöldségekkel, de rizzsel is.

Gesztenyével töltött pulyka

Halászlé

Hozzávalók:
• 0,5 kg vegyes apró hal (keszeg, törpeharcsa, kárász)
• 4 szelet vegyes hal (harcsaszelet, busaszelet, csukaszelet) • 1 nagy fej vöröshagyma • 1 db zöldpaprika •
1 db paradicsom • 5 dkg fűszerpaprika • ízlés szerint só
• ízlés szerint cseresznyepaprika

Az apró halakat tisztítsuk meg, és vágjuk szeletekre.
A hagymát szeleteljük, de nem vágjuk túl apróra. Az
apró halakat tegyük fel főni 3 liter vízben a hagymával,
cikkekre vágott paradicsommal, zöldpaprikával, sóval
együtt. Amikor a halak és a hagyma már nagyon puhává főtt, mixeljük össze, és mindig csak kevés lével finom
szűrőn törjük át. Az így kapott alaplébe tegyük bele a vegyes halszeleteket, forráskor a fűszerpaprikát, cseresznyepaprikát, és főzzük készre.

Pisztráng párolt zöldségekkel

Hozzávalók:
• 4 db közepes méretű pisztráng • fehér bors, só, natúr
vegeta • egy csokor snidling, egy csokor petrezselyem
• 3 evőkanál olívaolaj • 1 gerezd zúzott fokhagyma •
fél citrom kicsavart leve • liszt, fűszerpaprika
Körethez:
• 1üveg bébikukorica • 20 dkg zöld spárga • 20 dkg
zöldbab • 20 dkg sárgarépa • 25 dkg brokkoli • 20 dkg
kis méretű burgonya • 1 evőkanál vaj

Hozzávalók:
• 1 szép nagy bőrös pulykamell • 4 db tojás • 4 db
zsemle • 8 dkg margarin • 1 csokor petrezselyemzöld •
ízlés szerint só • 5 g őrölt fehér bors • 10 dkg füstölt szalonna • 5 g gyömbérgyökér • 20 dkg tisztított gesztenye • 5 g szerecsendió • 20 dkg darált borjúhús

A gesztenyét megsütjük, és meghámozzuk. A zsemlét beáztatjuk, kinyomkodjuk, majd a tojásokkal, fűszerekkel,
felaprított petrezselyemmel, borjúhússal és félbevágott
gesztenyével összedolgozzuk. Betöltjük a pulykamellbe,
befedjük szalonnaszeletekkel, és lassan ropogósra sütjük.

A halakat irdaljuk be. Készítsünk pácot: az olívaolajba
keverjük az apróra vágott snidlinget, petrezselymet, zúzott fokhagymát, sót, fehér borsot. A halakat forgassuk
meg alaposan a pácban, és egy órát érleljük hűtőben.
Amíg a halak pácolódnak, készítsük el a zöldségköretet.
Tisztítsuk meg a zöldségeket. A sárgarépát vágjuk egyforma kis hasábokra, a brokkolit szedjük apró rózsáira.
A zöldségeket külön-külön vízben megfőzzük, ízesítéshez natúr vegetát használjunk. Az üveges bébikukoricát
és a főtt zöldségeket lecsöpögtetjük, majd forró vajon
átfuttatjuk, melegen tartjuk. A pisztrángokat kivesszük
a pácból, a halak felét paprikás lisztben forgatva, a másik részét natúron forró vajon ropogósra sütjük. A kisült
halakat tálaláskor kevés citromlével ízesítjük, zöldségágyon tálaljuk.
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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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