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„Boldogságunk kilenctized része kizárólag egész-
ségünkön nyugszik. Ha egészség van, az minden 
élvezet forrásává válik, de ha nincs, az egyéb ja-
vak, a szubjektív értékek sem boldogítanak, mert 
a szellem, a hangulat, a temperamentum szár-
nyalását is lecsökkenti, elnyomorítja a betegség.” 
 Arthur Schopenhauer (1788–1860) német filozófus 
gondolata máig nem vesztette el aktualitását, kü-
lönösen helytálló a stroke-os (sztrókos) megbete-
gedés vonatkozásában. A szélütésnek, gutaütés-
nek is nevezett agyi katasztrófa világszerte egyre 
nagyobb számban szedi áldozatát. Sok esetben 
azonnali, vagy rövid időn belüli halálhoz vezet, és számos esetben hosz-
szú ideig tartó, esetleg életfogytiglani rokkantságot okoz. A stroke egyi-
ke azon betegségeknek, melyek lehetetlenné teszik a független életvitelt, 
mert részleges vagy teljes mértékű kiszolgáltatottságot okozhat. Mind-
ezek alapján nem csodálkozhatunk azon, hogy a stroke a legrettegettebb 
érrendszeri megbetegedés, hisz a magatehetetlenséget, a teljes kiszolgál-
tatottságot sem elfogadni, sem elviselni nem könnyű.

A stroke bekövetkezése általában hirtelen, „csapás-szerű”, ám sok eset-
ben vannak megelőző tünetek, melyekkel, ha tisztában vagyunk, sokat te-
hetünk e csapás megelőzéséért. Egy, a közelmúltban végzett hazai felmérés 
szerint a magyar lakosság jelentős részében csak a 60. életév körül tuda-
tosul, hogy egészsége nagymértékben saját magán, életvitelén múlik. Pe-
dig a stroke nem csak az idősebb korosztály betegsége, egyre gyakrabban 
sújt le középkorúakra és fiatalokra. A mai orvostudomány kutatásai sze-
rint a stroke-os esetek hátterében jórészt olyan okok, életmódbeli tényezők 
állnak, melyeket képesek lennénk befolyásolni, és kellő ismeretek birto-
kában csökkenthetnénk kialakulásuk kockázatát. Nem mellékesen jegy-
zem meg, hogy a stroke leggyakoribb kockázati tényezője a magas vérnyo-
más, tehát a hipertónia kontrolljával, illetve a vérnyomás normális szinten 
(140/90 Hgmm alatt) tartásával sokat tehetünk a stroke megelőzése érde-
kében. Becslések szerint az összes agyi történés 70 százaléka megelőzhető 
lenne a vérnyomás normalizálásával. A kezeletlen szívritmuszavar (pitvar-
fibrilláció) 5–10-szeresére, a magas vérnyomás csaknem négyszeresére, a 
kezeletlen cukorbetegség és a túlsúlyos állapot egyaránt közel kétszeresére, 
a dohányzás másfélszeresére emeli az agyi katasztrófa kialakulásának való-
színűségét. Magyarországon évente közel 40–50 ezerre tehető a stroke ese-
tek száma, ebből csaknem 18 ezer halálos kimenetelű, és körülbelül 10 ezer 
túlélő válik tartósan rokkanttá. A halálozási szám, illetve a maradandó ká-
rosodás súlyossága nagymértékben csökkenthető, ha ismerjük, és idejében 
felismerjük a stroke jeleit, és tisztában vagyunk az azonnali teendőkkel. 
A betegség kimenetelét az akut időszakban alkalmazott kezelés nagymér-
tékben befolyásolja, ezért kiemelt jelentőségű, hogy a beteg a lehető leg-
hamarabb szakszerű kezelésben részesüljön. Reméljük, hogy néhány éven 
belül az egészségügyi kormányzat és a szakma megtalálja azt a hatékony 
utat, mellyel a lakosság akut stroke-kezelése a jelenleginél kedvezőbb lesz. 
Ugyanis a helyzet ijesztő: 2008-ban az agyérbetegség miatt kórházba került 
42 000 beteg közül csak 370-en (!) részesültek megfelelő időben, megfelelő 
helyen, megfelelő ellátásban, és a helyzet azóta sem sokat javult…

Lapunk e számában elsősorban a stroke-nak nevezett betegséggel fog-
lalkozunk. Bemutatjuk megelőzésének lehetőségeit, a szélütés jellemző 
és figyelmeztető tüneteit, felhívjuk a figyelmet a legfontosabb teendőkre 
mind a megelőzés, mind az eredményes kezelés tekintetében.

Dr. Barna István
a szerkesztőbizottság elnöke

a Magyar Hypertonia Társaság budapesti titkára 
a Magyar Nephrologiai Társaság titkára

A Tudomány Kiadó kiadványa a Magyar Hypertonia 
Társaság és a Magyar Nephrologiai Társaság 

szakmai támogatásával

A szerkesztőbizottság elnöke: 
Dr. Barna István belgyógyász, vesegyógyász, 

hypertoniaspecialista

A szerkesztőbizottság tagjai: 
Dr. Ádám Ágnes oktató családorvos, belgyógyász 

Ambrus Zsófia szakedző, rehabilitátor 
Dr. Antalics Gábor oktató családorvos, 

belgyógyász 
Dr. Barta László oktató családorvos, belgyógyász 

Prof. dr. Jermendy György belgyógyász, 
diabetológus, az MTA doktora 

Dr. Kárpáti Róbert neurológus, pszichiáter 
Nagy Gyuláné Tajti Éva dietetikus 

Trieber László orvosi műszerész 
Dr. Vándorfi Győző belgyógyász, diabetológus 

Dr. Zajkás Gábor belgyógyász

A szerkesztőség munkatársai: 
Szabó Zsuzsa: szerkesztő 
Lantos Tímea: receptek 

Flórkievicz Ede: rejtvény

Szerkesztőség és kiadó: 
Tudomány Kiadó Kft. 

1146 Budapest, Hermina út 57–59. 
Telefon: (1) 273-2840, (1) 273-2844 

E-mail: hypertonia@tudomany-kiado.hu 
Felelős kiadó: Guti Péter ügyvezető 

Kiadványmenedzser: Béki János

Nyomtatás: Infopress Group Hungary Zrt. 
2600 Vác, Nádas u. 6. 

Felelős vezető: Lakatos Imre vezérigazgató

Tipográfia: PORTMED Kft. – Engárd Viktor
Az újságban megjelent cikkek, receptek csak a szerkesztőség 
hozzájárulásával sokszorosíthatók. Kéziratokat, fotókat nem 
őrzünk meg, és nem küldünk vissza. A Szerkesztőség és a 
Kiadó a hirdetések szakmai tartalmáért felelősséget nem 

vállal, az a hirdetőre hárul.

HU ISSN 1789–8870

Lapunk megrendelhető

A Hypertonia és a kardiovaszkuláris 
rendszer 2011-ben még 1, a Diabetes 2 

alkalommal jelenik meg. Személyes átvételkor 
ingyenes, postai megrendeléskor az alábbi 

postázási költséget kérjük befizetni:

Példány-
szám

Hypertonia Diabetes Hypertonia 
+ Diabetes

1 (egyéni)   290 Ft   580 Ft    660 Ft
10–50 2 015 Ft 4 025 Ft  5 600 Ft

 51–100 2 900 Ft 5 800 Ft  8 000 Ft
101–150 3 700 Ft 7 400 Ft 10 300 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.

A szerkesztőség megjegyzése: az optimális vérnyomás eléréséhez a lapunkban hirdetett termékek alkalmazása esetén is feltétle-
nül szükséges az egészséges étrend, a rendszeres mozgás és az orvosa által rendelt gyógyszerek használata, valamint a rendsze-
res ellenőrzés! Minden esetben kérje ki kezelőorvosa véleményét!
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A szív- és érrendszeri betegségek jelentik hazánkban a 
leggyakoribb halálokot, melyek 3 fő csoportjába a szív 
vérkeringési zavarai (szívinfarktus, angina), az agy vérke-
ringési betegségei (stroke), illetve a végtagi artériák be-
tegségei (érszűkületek) tartoznak. A stroke nemcsak a 
harmadik leggyakoribb halálok, de az önellátásra képte-
len állapot leggyakoribb oka is.

Az elmúlt tízéves időszakban Magyarországon kór-
házban agyi vérkeringési zavar miatt évente átlagban 
több mint 110 ezer személyt kezeltek, a 110 ezer be-
teg közel felét akut agyi vérkeringési zavar (más né-
ven szélütés, gutaütés, stroke) miatt veszik fel fek-
vőbeteg-intézménybe. Szemléletesebben fogalmazva: 
Magyarországon jelenleg 10 percenként kerül valaki 
kórházba stroke miatt.

A stroke után a betegek kb. negyede meghal az első, 
míg további 5 százaléka a második évben. A túlélő be-
tegek jelentős része mások segítségére szorul, esetleg 
teljesen kiszolgáltatott állapotban éli túl a betegséget. 
Stroke után fél évvel a túlélők közel felének egyik ol-
dali végtaggyengesége van, minden hatodik beszéd-
képtelen, 30 százalékuk depressziós, és gyakori a stro-
ke-ot követő leépülés is. A túlélők harmada állandó 
gondozást igényel.

A stroke halálozási aránya Magyarországon 1980-ig 
emelkedett, és a helyzet jelentősen rosszabb volt, mint 
Európa nyugati felén. 1970–1985 között európai össze-
hasonlításban Magyarország állt az egyik legrosszabb 
helyen a stroke okozta halálozás terén. Különösen a 
stroke-osok fiatal életkora jelent gondot: minden tize-
dik stroke-beteg 50 év alatti, és minden negyedik mun-
kaképes korú. Az európai átlaghoz viszonyítva 1970-
ben csak kevéssel volt nagyobb a munkaképes életkorú 
férfiak és nők kockázata nálunk, ez ez arány 1996-ra a 
férfiaknál több mint négyszeresére, és a nőknél is több 
mint háromszorosára nőtt. A korábbi emelkedő trend 
1980-ban megfordult, azóta a nyugat-európai értékek-

kel párhuzamos csökkenés észlelhető, de a stroke okoz-
ta halálozás aránya még 2005-ben is közel háromszor 
nagyobb volt Magyarországon, mint Svájcban.

Az egészségügyi kormányzat a helyzet javítására az 
elmúlt évtizedekben több programot hozott létre. Az 
agyi vérkeringési zavarban szenvedő (ún. cerebrovasz-
kuláris) betegek ellátásával kapcsolatosan 1992-ben 
fogadták el a Nemzeti Stroke Programot, ezt követ-
te a kormány Egészséges Nemzetért Népegészségügyi 
Programja keretében 2001-ben meghirdetett Stroke-al-
program, végül 2006 márciusában fogadták el a Szív- 
és Érrendszeri Betegségek Megelőzésének és Gyógyí-
tásának Nemzeti Programját. Ez utóbbi program az 
akut ellátás kérdései mellett kitér az egészségfejlesz-
tés, a betegségmegelőzés fontosságára, és hangsúlyoz-
za a rehabilitációs intézmények mellett a szociális in-
tézmények és az otthonápolás fontosságát is. A 2006-os 
Nemzeti Program előrehaladási jelentését a Nemzeti 
Egészségügyi Tanács 2008-ban tárgyalta.

A Nemzeti Egészségügyi Tanács 2009. augusztus 
25-i állásfoglalásából:

Az agyi vérkeringési betegségekre vonatkozóan to-
vábbi teendőket a következő területeken látunk:

• Lakossági felvilágosító tevékenységek, elsődleges 
prevenció, egészségmegőrzés

• Epidemiológiai helyzetfelmérés és követés (nemzeti 
stroke-regiszter) megszervezése

• Az akut stroke-ellátás szervezési és finanszírozási 
feltételeinek biztosítása

• Stroke utáni rehabilitáció
• A stroke után mások segítségére szoruló és maga-

tehetetlen betegek tartós ápolása

Lakossági felvilágosítás
Az elsődleges prevenciós programok nagyon fontosak, 
hiszen a szív- és érrendszeri betegségek rizikófaktorai 

Hol tart a stroke-ellátás?

Heveny stroke (szélütés, gutaütés) miatt ma Ma-
gyarországon évente kb. 50 000 ember kerül kór-
házi felvételre. Közülük kb. 13 000 beteget veszí-
tünk el, de kb. 30 százaléknak optimális kezelés 
esetén meg van az esélye a teljes rehabilitációra.

A stroke-betegségnek vérzéses és érelzáródás 
okozta formája van. A formák csak azonnali CT- 
vizsgálattal különíthetők el. Ezért az akut stro-
ke-ellátásra és a vérrögoldó (trombolízis) kezelésre 
csak azon intézetek alkalmasak, melyek az azonna-
li CT-vizsgálat és neurológiai szakvizsgálat lehetősé-
gét biztosítani tudják.

Eddigi tapasztalatok alapján évi kb. 2000 akut 
stroke-beteg részesülhetne a tünetek jelentkezé-
sét követő 4,5 órán belül a szükséges vizsgálatok 
után trombolízisben. A kezelésenkénti kb. 200 000 
Ft gyógyszerköltség elvileg rendelkezésre állhatna a 
trombolízist végző stroke-központok számára, azon-
ban a finanszírozás jelenlegi anomáliái a nagyobb 
számú beteget ellátó központok gyógyszerkasszájá-
nak idő előtti kiürülését okozzák.

Indokoltnak tartjuk, hogy a szakma képviselői te-
gyenek javaslatot az egészségpolitika és a finanszí-
rozó számára a fenti probléma megoldására.
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jelentős mértékben átfedők. Az egészséges életmódra 
nevelés, az egészségmegőrzés, az egészségfejlesztés és 
a kockázati tényezők tekintetében, valamint a stroke 
tüneteinek felismerésében nagyon fontos az országos 
kampányok indítása. Az elmúlt néhány évben számos 
ilyen kampány folyt a Magyar Stroke Társaság kezde-
ményezésére. Itt kell megemlíteni a hároméves múltra 
visszatekintő, többezres tömeget vonzó, saját szerve-
zésű Stroke Napját, amelynek elsődleges célja felhív-
ni a figyelmet a stroke megelőzésének jelentőségére. A 
budapesti rendezvényen a szakmai előadások és az in-
gyenes szűrővizsgálatok mellett számos szórakoztató 
program is várta az érdeklődőket. Ugyanakkor a Tár-
saság támogatásával valósult meg az Egyesület a Stro-
ke Megelőzéséért (ESZME) által szervezett csillebérci 
„Eszmefuttatás”.

A Magyar Stroke Társaság honlapján a szakmai in-
formációk mellett a betegszervezetek (Liga az Agyi 
Érbetegségek Ellen, Egyesület a Stroke Megelőzésé-
ért, Afázia – Az Újrabeszélők Egyesülete stb.) infor-
mációi is megtalálhatók (www.stroketars.hu).

A stroke bekövetkeztekor szükséges teendőkre hív-
ta fel a figyelmet a 2009-es, 2010-es és 2011-es Stroke 
– ne késlekedj! Minden perc számít kampány, mellyel 
a Magyar Stroke Társaság és a Társaság kommuniká-

ciós partnere – a kampányt szervező Diamond Agen-
cy – elnyerte a Stroke Világtársaságának (World Stro-
ke Organization) díját.

A stroke megelőzésére és így a kockázati ténye-
zők kezelésének fontosságára hívják fel a figyelmet 
az olyan kampányok, mint például az Éljen 140/90 
Hgmm alatt, az Együtt a stroke ellen, az Akcióban a 
stroke megelőzéséért. Ez év őszén indul útjára a Szív-
vel a stroke ellen – Ne adjon esélyt a stroke-nak! című 
lakossági felvilágosító kampány is, amelynek fontos 
célkitűzése, hogy megismertesse a lakosságot a pitvar-
fibrilláció és a stroke kapcsolatával, felhívva a figyel-
met arra, hogy aki pitvarfibrillációban szenved, annak 
ötször nagyobb az esélye a szélütésre.

A stroke tüneteinek felismerése, a kockázati ténye-
zők csökkentése, a háromórás időablak jelentőségének 
hangsúlyozása érdekében mindenképpen szükséges-
nek tartjuk nemcsak a nyomtatott és az online médiá-
ban történő lakossági tájékoztatást, hanem a közszol-
gálati és a sokak által nézett kereskedelmi televíziós 
csatornákon is, a fő műsoridőben bemutatatott felvi-
lágosító stúdió-beszélgetések szervezését, valamint rö-
vid ismereterjesztő anyagok vetítését.

Prof. dr. Bereczki Dániel
a Magyar Stroke Társaság elnöke

Stroke-kockázatbecslő táblázat

Kockázati tényezők A B C

Magas kockázat Figyelmeztető jelek Alacsony kockázat

Vérnyomás >140/90 Hgmm, vagy nem 
tudom mennyi

120–139/80–89 Hgmm <120/90 Hgmm

Koleszterinszint 6,2 mmol/l-nél magasabb, vagy 
nem tudom mennyi

5,2 és 6,2 mmol/l közé esik 5,2 mmol/l-nél kevesebb

Cukorbetegség Cukorbeteg vagyok A normális felső határán van a 
vércukorszintem

Nincs cukorbetegségem

Dohányzás Jelenleg is dohányzom Éppen leszokóban vagyok Nem dohányzom

Pitvarfibrilláció (a szív pitvarának 
működését érintő szívritmuszavar)

Szabálytalan a szívműködésem Nem tudok arról, hogy 
szabálytalan lenne a 

szívműködésem

Szabályos a szívműködésem

Testsúly Túlsúlyos vagyok Néhány felesleges kilóm van csak Nem vagyok túlsúlyos

Rendszeres testedzés Nem végzek rendszeres 
testmozgást

Alkalomszerűen végzek csak 
testedzést

Rendszeresen végzek testedzést

Stroke előfordulása a családban Igen Nem tudok róla Nem

Pontszámok

A Magyar Hypertonia Társaság az Éljen 140/90 alatt! mozgalom folytatásaként a Magyar Stroke Társasággal együttműködve útjára indította a Tudatos 
törődés programot. A kezdeményezés keretében 2010-ben a magasvérnyomás-betegség megfelelő kezelésén keresztül a stroke megelőzésére helyezték 
a hangsúlyt. Többek között összeállítottak egy olyan stroke-rizikóbecslő adatlapot, melynek segítségével mindenki kiszámíthatja, hogy mennyire 
veszélyezteti őt a stroke kialakulása. A táblázat bal oldali oszlopában szerepelnek egymás alatt a kockázati tényezők. Az A, B, C oszlopban szerepelnek 
a lehetséges válaszok. Az egyes rizikótényezőkhöz tartozó, vízszintesen futó sorokban a három állítás közül mindig a megfelelőt, de mindig csak egy 
választ kell megjelölni. Egy jelölés 1 pontot ér. A legalsó sorban (Pontszámok) az A, B és C oszlophoz tartozó pontokat kell összeadás után beírni. 
Minden pozitív válasz a B, de főleg az A oszlopban figyelmeztető jele annak, hogy a táblázatot kitöltő egyén, orvosa segítségével, minél előbb kezdje el 
vagy optimalizálja a stroke megelőzését szolgáló, az összes kockázati tényezőt érintő kezelést.
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A stroke (ejtsd: sztrók) az angol neve (ütést, csapást je-
lent) a magyar köznyelv által gutaütésnek, szélütésnek hí-
vott betegségnek. Agyvérzésnek is nevezik, annak ellené-
re, hogy csak a betegek mintegy 20 százalékában áll fenn 
tényleges, az agy állományát roncsoló vérzés. Hátterében 
az agy vérellátási zavara következtében létrejövő műkö-
dészavar áll, mely maradandó károsodásokat, illetve ha-
lált okozhat.

A stroke gyakori, súlyos 
népbetegség
A stroke a fejlett gazdasági országokban a szívbeteg-
ségek és rosszindulatú daganatok után a harmadik 
leggyakoribb halálok. A betegek száma évről évre nő, 
Magyarországon évente 42 ezer ember kap stroke-ot, 
minden harmadik beteg azonnal, minden hatodik pe-
dig egy hónapon belül meghal az agyi érkatasztrófa 
következtében.

A túlélők életminősége is rendkívül kedvezőtlen, ez 
a betegség okozza a legtöbb maradandó rokkantságot. 
Az érintettek közel 30 százaléka egész életére ágyhoz 
kötött marad, sokan kerekesszékbe kényszerülnek, 
mintegy 40 százalékuk részben vagy teljesen mások se-
gítségére szorul, kb. 15 százalék nem vagy csak súlyos 
nehézségekkel tud beszélni (afázia), csaknem 30 szá-
zalékuk pedig depresszióssá válik. További nehézséget 
jelent, hogy a stroke-ot elszenvedett betegeknek mint-
egy 15-szörös az esélye az újabb stroke kialakulására.

A stroke leggyakoribb oka az érelmeszesedés, mely 
csak az artériákat (vivőereket) károsítja. A folyamat-
ban az artériák belső falán kis dudorok, plakkok je-
lennek meg. A plakkokban gyakran rakódik le zsír és 
mész. Az erek rugalmassága csökken, beszűkülnek, 
az egyenetlen érfelszínen gyakori a trombusképződés, 
mely teljesen el is zárhatja a vér útját.

A stroke típusai

Kiváltó okai alapján a stroke-nak két típusa van:

1. Vérhiányos (iszkémiás) stroke – agyi infarktus

Az összes stroke-eset 80 százaléka tartozik ebbe a cso-
portba. Hátterében egy adott agyi területet ellátó ér 
elzáródása áll. Az elzáródást

• az ellátó ér belfelszínén kialakuló vérrög (trom-
bus) vagy

• egy, a test valamely más részén kialakult trom-
busból leszakadó és a vérárammal az agyba ke-
rülő, ott egy eret elzáró vérrög (embólus) is okoz-
hatja.

2. Vérzéses stroke – agyvérzés

Az összes stroke-eset 20 százaléka tartozik ebbe a cso-
portba. Hátterében az agyi vagy az agy körüli erek 
egyikének a megrepedése áll, melynek következménye 
az agy állományában történő vagy az agy körüli bevér-
zés lesz.

A stroke tünetei

A stroke tünetei rendkívül változatosak. Ennek az 
az oka, hogy minden működésünk (pl. a mozgás, be-
széd) központja az agyban, egy jól behatárolt helyen 
van. Stroke esetén az elzáródott érhez tartozó terü-
let nem kapja meg a működéséhez elengedhetetlenül 
szükséges mennyiségű vért és vele együtt az elegen-
dő oxigént. Az agyban levő idegsejtek a szervezet ösz-
szes sejtje közül a legérzékenyebbek az oxigénhiányra, 
néhány perces oxigénhiány már maradandó sejtpusz-
tulást okozhat. Az adott agyi központ ily módon ki-
alakuló sérülése, működésének a kiesése testünk azon 
részében is károsodást, funkciókiesést okoz, melyet a 
sérült agyi terület irányít. Ezért azután a stroke tüne-
tei alapján be lehet határolni az agynak azt a részét, 
melynek működése a nem megfelelő vérellátás miatt 
megszűnt.

A stroke tünetei a következők lehetnek:
• az arc, a kar vagy a láb általában egy oldalon hir-

telen fellépő zsibbadása, gyengesége, érzéketlen-
sége vagy bénulása;

• a száj hirtelen „félrehúzódása”, elferdülése;
• hirtelen kialakuló beszédértési nehézség, érthe-

tetlenné váló beszéd, szótagolási vagy hangképzé-
si zavar (afázia);

• hirtelen kialakuló egy vagy kétoldali látászavar, 
féloldali vakság;

• hirtelen kialakuló szédülés, egyensúlyzavar, járási 
bizonytalanság, ájulás vagy eszméletvesztés;

• minden előzmény nélkül jelentkező erős fejfájás;
• zavartság, memóriazavar, az érzékelés, illetve a 

térbeli tájékozódás zavara.
A tünetek lehetnek átmenetiek vagy maradandók, 

együtt és külön-külön is előfordulhatnak. Gyors ja-
vulást mutathatnak, elmúlhatnak, majd visszatér-
hetnek, és végleges bénulássá súlyosbodhatnak. Már 
egyetlen tünet megléte is figyelmeztethet a stroke ki-
alakulására.

A TIA (transient ischaemic attack) egy angol kifeje-
zés, mely arra utal, hogy az agyban átmeneti keringési 
zavar alakult ki. Egyesek „ministroke”-nak is nevezik. 
A TIA tünetei hasonlók a stroke tüneteihez, de azok-
nál enyhébbek, és sokszor egy óránál rövidebb ideig 
tartanak. Általában egy olyan, rövid ideig tartó agyi 
vérszegénység (iszkémia) áll a hátterében, mely még 

Fókuszban a stroke
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nem vezet érdemleges sejtpusztuláshoz. Tünetei gyak-
ran megelőznek egy hamarosan bekövetkező, mara-
dandó agyi károsodással járó stroke-ot. Ezért a TIA-t 
már önmagában is súlyos betegségnek kell tekinteni, 
hiszen a kiváltó ok fennmarad a tünetek megszűnése 
ellenére is. Ha ilyenkor nem kerül azonnal kórházba 
a beteg, akkor a következő hasonló tünetek egy mara-
dandó, végleges agykárosodás jelei lehetnek.

A stroke felismerése

A stroke-ban szenvedő beteget először észlelő egész-
ségügyi dolgozókat vagy akár a laikus hozzátartozó-
kat a következő négy egyszerű kérdésre/kérésre adott 
válasz, illetve a feladat elvégzésének elmaradása segít-
heti a stroke felismerésében, ha a tünetek nem egyér-
telműek:

• Mosolyogjon, vagy mutassa a fogait!
– A beteg arca aszimmetrikussá vált, egyik fele 

kevéssé mozog, szája elferdült?
• Emelje fel mindkét karját vízszintesig!

– A beteg egyik oldali karját nem tudja felemelni, 
vagy az azonnal lehanyatlik?

• Ismételjen meg egy egyszerű mondatot!
– A beteg nem tud válaszolni? Beszéde zavaros, 

elmosott? Nem talál egyes kifejezéseket?
• Öltse ki a nyelvét!

– Nyelve mozdulatlan, vagy egyik vagy másik ol-
dalra kitér?

Teendők stroke esetén – MINDEN PERC SZÁMÍT!

A tünetek észlelésekor azonnal a mentőket kell hívni a 
104-es telefonszámon, mert a stroke azonnali beavat-
kozást igényel, ugyanis a késlekedés az érintett agyi 
területekben idegsejtek millióinak az elhalásával jár-
hat. Ha a beteg időben a megfelelő ideggyógyász szak-
orvoshoz kerül, gyorsan megtörténnek a szükséges 

vizsgálatok és azonnal elkezdődik a kezelés, akkor van 
esély arra, hogy a stroke-ot kiváltó ok megszünteté-
sével a beteg a lehető legkevesebb maradványtünettel 
gyógyuljon fel a betegségből. Azonban az egyénenként 
megválasztott kezelésnek a tünetek jelentkezése utáni 
első 3 órában el kell kezdődnie.

Kiket veszélyeztet a gutaütés?
Számos tényező növeli a stroke kockázatát. A stroke 
leginkább a magas vérnyomású egyéneket, a cukor-
betegeket, a testsúlyfelesleggel és zsíranyagcsere-za-
varral élőket, a dohányzókat és a fizikailag inaktív 
egyéneket veszélyezteti. A legnagyobb azoknak a bete-
geknek a veszélyeztetettsége, akiknél többféle kocká-
zati tényező együttesen áll fenn.

A stroke kialakulásában szerepet játszó kockázati 
tényezők egy részét tudjuk, másik részét nem tudjuk 
befolyásolni. A befolyásolhatóság alapján a kockázati 
tényezőket két csoportba osztjuk.

Nem befolyásolható kockázati tényezők:
• Életkor: A stroke főleg idősebb korban alakul ki, 

a betegek közel 70 százaléka 65 évnél idősebb. Is-
mert, hogy 55 éves kor után a stroke kockázata 10 
évenként a duplájára nő.

• Nem: 55 éves kor alatt még ötször több férfi kap 
stroke-ot, mint nő. A menstruáció elmaradása 
után ez az arány kiegyenlítődik, és a megbetege-
dett nők aránya eléri a férfiakét. Ezen a tényen 
a hormonpótló kezelések sem javítottak, sőt eny-
hén emelkedett a stroke előfordulása a hormon-
pótló kezelést kapó nők csoportjában. Nőknél fo-
gamzásgátló tabletták szedése növeli a stroke 
előfordulását, különösen 35 évnél idősebbekben, 
dohányzókban, és nagy hormontartalmú gyógy-
szerek szedése esetén.

• Öröklődő tényezők: A stroke kialakulásának a va-
lószínűsége nagyobb azoknál, akiknek elsőfokú 
rokonai (szülők, nagyszülők, testvérek) között 
stroke fordult elő.

• Kis születési súly: A kis súllyal született egyének-
nél felnőttkorban valószínűbb a stroke kialakulá-
sa, mint a normális súllyal születetteknél.

Befolyásolható kockázati tényezők:
• Magas vérnyomás: A fel nem ismert és nem meg-

felelően kezelt magas vérnyomás a stroke legfon-
tosabb kockázati tényezője vérhiányos és vérzé-
ses stroke-ban egyaránt. A szisztolés és diasztolés 
vérnyomás emelkedése férfiakban és nőkben egy-
formán növeli a kockázatot.

• Cukorbetegség: A 2-es típusú cukorbetegségben 
szenvedőknek többszöröse az esélye a vérhiá-
nyos stroke kialakulására, mint az átlagnépesség-
nek. A stroke előfordulásának kockázata a cukor-
betegség fennállásának időtartamával fokozódik. 
Ugyanakkor a cukorbetegség nem növeli jelentős 
mértékben a vérzéses stroke előfordulását.
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• Magas koleszterinszint: A kis sűrűségű (LDL) ko-
leszterin és a triglicerid (a két „rossz” koleszterin) 
magas szintje és a nagy sűrűségű (HDL) kolesz-
terin („jó” koleszterin) alacsony szintje egyaránt 
növeli az érelmeszesedés és ezen keresztül a stro-
ke kockázatát.

• Elhízás: A jelentős súlyfelesleg akár a duplájára 
emeli a vértelen stroke kockázatát. Nem mindegy 
azonban, hogy milyen típusú az elhízás: a has-
ra terjedő, „alma” típus a veszélyes, melyet a de-
rékkörfogat mérésével lehet megítélni. A foko-
zott kockázat a férfiak esetében 102, a nőknél 88 
cm-es derékbőség mellett már egyértelműen je-
lentkezik. Az elhízás fokozza a magas vérnyomás, 
az érelmeszesedés és a cukorbetegség kockázatát 
(ezek képezik a „halálos négyes”-t, az ún. metabo-
likus szindróma alkotóelemeit), melyek külön-kü-
lön is, együtt meg különösen fokozzák a stroke 
kockázatát.

• Szív- és érrendszeri betegségek: Számos szív- és ér-
rendszeri betegség (elsősorban a lezajlott szívin-
farktus, a szívbillentyű-betegségek, egy bizonyos 
típusú szívritmuszavar – a pitvarfibrilláció) fokoz-
za a stroke kockázatát, elsősorban azáltal, hogy a 
szívüregben levő keringés megváltoztatásával he-
lyi trombózisra hajlamosítanak. Közülük a leg-
fontosabb a pitvarfibrilláció, mely gyakran vezet, 
elsősorban a bal pitvarban, trombusok keletkezé-
séhez, melyből kis vérrögök szakadhatnak le, me-
lyek a vérárammal jutnak el az agyi erekbe.

• Életmód
– Dohányzás: A dohányosok kockázata 50 száza-

lékkal nagyobb, mint a nemdohányzóké, és a 
kockázat az elszívott cigaretták számával ará-
nyosan nő. A passzív dohányzás közel olyan ve-
szélyt jelent, mint az aktív.

– Alkohol: A nagy mennyiségű alkoholt (60 
gramm/napnál többet) fogyasztók csoportjában 
sokkal nagyobb a stroke-ok, különösen a vérzé-
ses stroke előfordulása.

– Étrend: A „rossz” zsírokat, cukrot és konyhasót 
nagy mennyiségben, gyümölcsöket és zöldsége-
ket alig tartalmazó étrend stroke-ra hajlamosít.

– Mozgásszegény életmód: Az ülő életmód, első-
sorban azzal, hogy elősegíti a fentebb felsorolt 
kockázati tényezők kialakulását, ugyancsak fo-
kozza a stroke kockázatát.

A kockázati tényezők halmozódása megsokszorozza a 
stroke valószínűségét!

A csapás elkerülhető
Ne adjunk esélyt a stoke-nak! Ha a kockázati tényezők 
bármelyikével rendelkezünk (magas vérnyomás, cu-
korbetegség, magas koleszterinszint, szív- és érrend-
szeri betegségek, dohányzás, alkohofogyasztás, moz-
gásszegény életmód), tegyünk ellene! A befolyásolható 

kockázati tényezők korai felismerése és megfelelő ke-
zelése nagyfokban csökkenti a stroke kialakulásának 
valószínűségét.

A magas vérnyomás normalizálása az egyik legfon-
tosabb kockázatcsökkentő kezelési lehetőség. A magas 
vérnyomás kezelése közel 40 százalékkal mérsékli a 
stroke kockázatát, a kockázatcsökkenés a vérnyomás-
csökkenés mértékétől függ. Ha az átlagos vérnyomást 
2 Hgmm-rel csökkentjük, a stroke okozta halálozás 
kockázata 10 százalékkal csökken. Az elérendő ideális 
vérnyomásérték nagysága („célvérnyomás-érték”) at-
tól függ, hogy az egyén csak magasvérnyomás-beteg-
ségben szenved, vagy egyéb érkárosító, az előzőekben 
felsorolt kockázati tényezője (cukorbaj, elhízás stb.), 
illetve érkárosodással járó betegsége is van-e. Előző 
esetben 140/90, utóbbi esetben 130/80 Hgmm-es, il-
letve az ezen érték alatti célvérnyomás elérése java-
solt. Ezeknek a célvérnyomásoknak az elérésével az 
agyvérzések közel 50 százaléka megelőzhető! Az érká-
rosodással járó betegségek közül kiemeljük a munka-
képességet és az életminőséget egyébként is jelentősen 
csökkentő krónikus vesebetegségeket, melyekben a 
stroke előfordulási és halálozási kockázata többszörö-
sen meghaladja a nem vesebetegekét. Ezekben a kró-
nikus vesebetegekben kiemelten fontos a vérnyomás 
szoros ellenőrzése és a célvérnyomás elérése.

A rendszeres testmozgás, a túlsúly lefaragása, a 
stressz-szituációk kerülése, a „rossz” zsírok szintjé-
nek csökkentése és a „jó” zsírok szintjének normali-
zálása, valamint a sófogyasztás minimalizálása is fon-
tos tényező a magas vérnyomás csökkentésében és így 
a stroke kialakulásának a megelőzésében.

A dohányzásról leszokás után a kockázat gyor-
san csökken, és öt évvel a dohányzás abbahagyása 
után már megegyezik a nem dohányosokéval. Ezért 
a dohányzás abbahagyása nagy fontosságú, amelyet a 
munkahelyek füstmentesítése is segítene.

Egyelőre nem bizonyított, hogy 2-es típusú cukor-
betegségben a cukoranyagcsere szigorú normalizálása 
önmagában csökkentené a stroke kockázatát. Ugyan-
akkor számos adat szól amellett, hogy a cukoranyag-
csere és a többi kockázati tényező együttes intenzív 
kezelése erőteljesen csökkenti a stroke kockázatát.

Prof. dr. Nagy Judit  1965-ben szer-
zett általános orvosi diplomát Pécsett. 
Ez idő óta a Pécsi Egyetemen dolgozik, 
jelenleg a II. Belgyógyászati Klinika és 
Nephrológiai Centrumban emeritus 
egyetemi tanárként. 2004 óta vezeti a 

Regionális Hipertónia Centrumot, mely elnyerte a Hyper-
tension Excellence Centre címet is. A PTE Kliniai Doktori Is-
kola Nephrológiai PhD programjának a vezetője. A Magyar 
Nephrologiai Társaság és a Magyar Hypertónia Társaság ve-
zetőségi tagja. Jelenlegi tudományos érdeklődési területe a 
krónikus vesebetegségekben, elsősorban IgA nephropathi-
ában szenvedő betegek cardiovascularis megbetegedése.
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Lapunk hasábjain már többször is olvashattak erről a fé-
lelmetes betegségről és a beteg életét sokszor ellehetetle-
nítő következményeiről. A stroke (szélütés, gutaütés, agy-
vérzés) olyan katasztrófa, amelyben az agyi érrendszer 
károsodik, s ez az agyműködésben általános vagy gócos 
zavarokat okoz. A stroke a harmadik leggyakoribb halálok 
a világon, és az előfordulása az életszínvonal romlása, a 
kockázati tényezők halmozódása miatt tovább növekszik.

A szélütés sok esetben rövid időn belül a beteg ha-
lálát okozza. A túlélők többnyire életük végéig súlyos 
károsodásokkal küszködhetnek. „Enyhébb” következ-
mény lehet a beszédzavar, a szellemi működés hanyat-
lása (a látás és a hallás romlása, elbutulás), mérsékelt 
mozgászavarok. Sajnos mindennapos következmény a 
súlyos mozgáskorlátozottság és 
akár a teljes féloldali bénulás, be-
leértve az olyan komoly gondo-
kat, mint a vizelet és a széklet 
tarthatatlansága és a különböző 
felfekvések lehetősége.

Kedves Olvasó, ugye találko-
zott már nem egy ilyen súlyosan 
problémás beteggel! Elgondolko-
dott-e közben azon, hogy Ön is a 
potenciális jelöltek között lehet?

Már több ismeretterjesztő ki-
adványban és internetes webla-
pon olvastam az alábbi rövid tan-
mesét: „Egy fogadáson történt, 
hogy egy asszony tányérral a ke-
zében megtántorodott, majd el-
esett. Felsegítették, de az asz-
szony azt mondta, hogy minden 
rendben, úgy látszik, csak meg-
botlott. Nem akarta, hogy orvost 
hívjanak. Az est hátralévő részét jó kedvben töltötte 
a társaság tagjaival. Amikor hazaértek férjével, a férj 
aggódott, és mégiscsak felhívta a mentőket. Az asz-
szonyt beszállították a kórházba, de már nem tudtak 
segíteni rajta. Rövid idő elmúltával, még azon az éjjel 
az asszony agyvérzésben meghalt.”

Kétségtelenül tanulságos történet. Tényleg fontos, 
hogy figyeljük a családtagjainkat, a barátainkat, az is-
merőseinket, és a viselkedésükben beálló változásokra 
felhívjuk a figyelmet. Sokszor fordul elő, hogy a bete-
geket a rokonaik kísérik el hozzám, és szinte helyet-
tük panaszkodnak. Ugyanakkor a szélütött betegek 
a hirtelen bekövetkezett tüneteik következtében gya-
korta egyedül már segítséget sem tudnak kérni.

A fenti tanmese kapcsán inkább az jut eszembe, 
mennyire fontos az, hogy maguk a pácienseink ért-
sék, ismerjék jobban a betegségük veszélyeit és követ-
kezményeit. Lehet, hogy a történetben szereplő hölgy 

már sok éve ismert, hipertóniában szenvedő cukorbe-
teg volt, a gyógyszereket rendszertelenül szedte, nem 
járt ellenőrzésekre, netán még dohányzott is. Hogy a 
stroke kialakulásának lehetőségét csökkentsük, hosz-
szasan van szükség a kezelőorvosra és az együttmű-
ködő páciensre.

A nemtörődöm beteg példájaként íme két közel-
múltbeli eset a praxisomból.

Kovács úr 65 éves, már jó 25 éve ismerem. Különö-
sebb problémája nem volt, de az 5 évvel ezelőtti bo-
katörését követő találkozásainkon többnyire magas 
vérnyomásértékeket mértem. Ezek a 160/90 Hgmm 
értéket nem haladták meg, de a javaslatomra megvett 
otthoni készülékén is általában ilyen értékek közelé-

ben mért. Az EKG-n és a laboreredményeiben külö-
nösebb eltérés nem volt. A beteg 2-3 hónapig eljött az 
ellenőrzésekre és a receptjeiért. Az ezt követő félév so-
rán a felvilágosító figyelmeztetések ellenére teljesen 
elmaradt. „Korábban sem fájt semmim, most is jól va-
gyok, velem nem kell foglalkozni.” Két éve a fekvő be-
teg feleségénél tett látogatásomkor mondta ezt, ismé-
telt drámai intelmeimre reagálva.

Féléve felesége kísérte el hozzám. Elmondta, hogy 
már két napja nehezen érti meg a férje beszédét, a 
bal lábát nehezen emeli, és most is csak a hóeltaka-
rítást követően jelentkezett szédülése és a bal oldali 
erős zsibbadásérzése miatt tudta a rendelőbe becitál-
ni. Természetesen innen már a mentők vitték az ille-
tékes stroke-centrumba.

A szakszerű kezelésre a tünetek nem súlyosbod-
tak. A hosszú rehabilitációs foglalkozások (gyógytor-
na, logopédus) eredményeként Kovács úr szerencsé-

Ön nem fél a stroke-tól?
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sen visszatérhetett a teljes életet élők közé. Mivel a 
vérnyomása a kórházban is magasabb volt, elfogad-
ta a kezelést és az újabb stroke lehetőségét csökkentő 
egyéb gyógyszerelést is.

Most ismét Kovács úron múlik, hogy milyen fegye-
lemmel és kitartással tud élni a szerencsésen vissza-
nyert lehetőséggel.

Ernő 40 éves, 3 éve költözött a praxisomba. Kamasz-
kora óta dohányzott, rendszeresen italozott. 15 éve 
magas a vérnyomása, egy éve már szívritmuszavara 
is volt (pitvarfibrilláció). Érszűkülete és szívbetegsé-
ge miatt alig mozgott. Életmódján a jelenlegi panasza-
inak csökkentése és a további szövődmények elkerü-
lése érdekében sem volt képes változtatni. Számos 
gyógyszerét is rapszodikusan szedte.

Ernő három hónapja egy üzletben esett össze. Jobb 
oldala teljesen lebénult, beszélni érthetően nem tud. 
Mivel az állapotában az aktív osztályon semmit nem 
tudtak javítani, áthelyezték egy krónikus betegosz-
tályra. Ernőt két hete hazaszállították. Most az idős 
édesanyja és a nővére próbálja ápolni. Etetni kell, na-
ponta többször teszik tisztába. Szociális gondozó segít-
ségével tudják az ágyban lemosdatni. A pelenka alatt 
már egy felfekvéses hámhiány is látszik. A helyzet ki-
látástalannak tűnik. Meddig tarthat?

Régen közismert, hogy a stroke leginkább a ma-
gas vérnyomású embereket, a cukorbetegeket, a zsír-
anyagcsere-zavarral rendelkezőket és a dohányzókat 
sújtja. A szívbetegségek közül a pitvarfibrillációs rit-
muszavar és a billentyűk betegségei jelentik a legna-
gyobb veszélyt.

Kedves Olvasó! Higgye el, érdemes komolyan ven-
ni a magas vérnyomásának, cukorbetegségének, egyéb 
szív-érrendszeri problémájának kezelését, gondozását! 
Gondolják meg életmódjuk teljesíthető átalakítását! A 
már bekövetkezett stroke pillanatok alatt megváltoz-
tathatja, esetleg tragikussá teheti az Ön és akár egy 
család életét is.

Ugye Ön is fél a stroke-tól!? Most még nem késő!

Dr. Barta László  Intenzív terápiás gya-
korlatot követően több mint három év-
tizede ugyanazon körzetben családor-
vos. Célja a helyes életmódra való neve-
lés, a magas vérnyomás és a cukorbe-
tegség korai felismerése, követése a 

szövődmények számának csökkentése érdekében. Több 
mint húsz éve oktatja az orvostanhallgatókat és a leendő 
háziorvosokat.

A PannonSea lúgos ásványvíz forgalmazása egyedülálló kezdeményezés, 
mely a Gyöngy Patikák törzsvásárlói részére igénybe vehető prémiumszolgáltatás. 
Az ásványvizet vas-mangántalanítást követően csomagoljuk az úgynevezett 
 „Bag-in-Box”  technológiával 5 literes egységenként.

A VÍZ ÖSSZETEVŐI:
•  pH: 8.0
•  Na+: 112 mg/l
•  K+: 1,4 mg/l
•  Ca2+: 36,6 mg/l
•  Mg2+: 14,6 mg/l
•  Klorid: 7 mg/l
•  Jodid: 0,059 mg/l
•  Szulfát: < 10 mg/l
•  Hidrogén-karbonát: 500 mg/l
•  Összes oldott ásványi 

anyag mennyiség: 700 mg/l

MILYEN BETEGSÉGEKRE LEHET 
TERMÉKÜNK KÜLÖNÖSEN JÓ HATÁSSAL?

•  Gyomorsavtúltengés
•  Reumatikus, ízületi betegségek
•  Köszvény
•  Gombás fertőzések (Candida)
•  Vérnyomás problémák
•  Allergia
•  Cellulitisz
•  Cukorbetegség
•  Emésztési zavarok

1 doboz PannonSea lúgos ásványvíz bruttó 990Ft* (1l/198Ft)
5 literes kiszerelés
50 AJÁNDÉK PONT
Minden 5. doboz vásárlása után Plusz 100 AJÁNDÉK PONT
* az ár nem tartalmazza a házhozszállítás díját

Természetes lúgos ásványvíz 
az Ön otthonában is!

Kártyabirtokosainkat minden vásárlás alkalmával ajándékpontokkal 
jutalmazzuk a megrendelt vízmennyiség függvényében.
A rendelés menetéről és a házhozszállítás feltételeiről érdeklődjön 
a helyi tarifával hívható 06 (40) 20 08 20 (5-ös mellék) ügyfélszolgálatunkon.

www.pannonsea.hu

nonSea lúgos ás án í br ttó 990Ft* (1l/198Ft)

 ph 8.0
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Hazánkban évente 45–50 000 új stroke következik be, ez 
háromszor annyi, mint a szomszédos Ausztriában.
A stroke-on átesettek 25 százaléka azonnal meghal, 50 
százalék féloldali bénultsággal él tovább – ez a legmaga-
sabb, betegség következtében maradandó egészség-káro-
sodási arány – és a betegeknek csak 25 százaléka gyógyul 
meg maradandó károsodás nélkül. Ezek megdöbbentő 
számok.
A stroke hirtelen jön és sok fajtája van, de minden eset-
ben megelőzhető, vannak figyelmeztető jelek, és ha már 
bekövetkezett, hosszú távon is lehet eredményeket elérni 
a rehabilitációban. A Nemzeti Stroke Prevenciós és Reha-
bilitációs Liga célja szerepvállalás ebben a hármas feladat-
körben, együttműködve a neurológus és rehabilitációs 
szakorvosokkal, kiegészítve az ő munkájukat.

Segítség a rehabilitációban

A kórházból kikerülő betegek nagy része rokkanttá, 
munkaképtelenné válik, gyógytornára, logopédiai fog-
lalkozásra, otthonápolásra van szüksége. A hozzánk 
fordulóknak először e-mailen vagy postán küldünk 
olyan írásos, képes tájékoztatókat, amelyek útmuta-
tást adnak, hogyan kell segíteni a betegnek az öltöz-
ködésben, a mosakodásban, az étkezésben. Ezután 
felajánljuk, hogy segítünk az otthonápolási szolgá-
lat keretében kijáró gyógytornászt, logopédust talál-
ni, sőt akár az órákat is megszervezzük. Tájékoztatást 
adunk, mit kell tenni azért, hogy valaki OEP-finanszí-
rozású szolgáltatást vehessen igénybe, hogy egy év-
ben hány ilyen alkalom jár, s mi a feltétele az akár 
ötvenalkalmas jogosultságnak. Mivel sokan nem tud-
ják, felhívjuk a figyelmet, hogy a Pető Intézet felnőtt-
ambulanciáján csoportos foglalkozásra is van lehető-
ség. A rászorulók költségeihez is hozzá tudunk járulni, 
amennyiben anyagi lehetőségeink ezt megengedik, 
vagyis kapunk támogatást, hiszen a Liga nonprofit 
szervezet.

Szerepvállalás a megelőzésben

Mi is támogatjuk az Akció a stroke megelőzéséért el-
nevezésű mozgalmat, és szeretnénk aktívan közre-
működni az ezzel kapcsolatos ismeretek átadásában. 
Kórházakban, gyógyszertárakban terjesztjük nyom-
tatott prospektusainkat, amelyekben felhívjuk a fi-
gyelmet a helyes táplálkozás, a mozgás és a megelő-
zés fontosságára, illetve arra, hogy milyen tünetek 
esetén kell azonnal mentőt hívni. Jelen vagyunk az 
egyre népszerűbb egészségnapokon, ahol ingyenes 
vérnyomás- és vércukorszint-mérésen, illetve egyéb 
szűréseken lehet részt venni. Legutóbb 2011. márci-
us 26-án a Szent János Kórház Neurológiai Osztály 
– Stroke Centrum által szervezett és ott tartott in-

gyenes stroke-szűrő napon vettünk részt, ahol neu-
rológiai anamnézis-felvételt, a nyaki erek ultrahang-
vizsgálatát végeztük mindenkinél, de volt labor-, 
testtömegindex-meghatározás, vérnyomásmérés is. 
Kardiológus és szemész szakorvos vizsgálta a szűrés-
re jelentkezőket.

A leletek azonnal elkészültek, és a neurológiai osz-
tály vezető főorvosa, dr. Folyovich András helyben ér-
tékelte az eredményeket. Óriási volt az elismerés, di-
csérték a program sokrétűségét, jól szervezettségét, 
gördülékeny lebonyolítását. Ez is bizonyítja, hogy nem 
csak szükség, igény is van az ilyen programokra. 2011 
őszétől ismét klubnapokat tartunk, melyeken meghí-
vott előadók, szakemberek segítenek tanácsadással, 
foglalkozások vezetésével.

A stroke azonnali felismerésének fontossága

Tájékoztatónkban összegyűjtöttük a legjellegzete-
sebb tüneteket. Ilyen az egyoldalú zsibbadás, a be-
széd, beszédértés képességének a csökkenése, a ho-
mályos látás, a súlyos, látszólag ok nélküli fejfájás 
vagy szédülés, az egyensúlyérzék elvesztése. Ezekben 
az esetekben azonnal mentőt kell hívni. Igaz, hogy a 
stroke hirtelen jön, és sok fajtája van, de mindig fi-
gyelmeztető tünetek előzik meg, s ezeket meg kell is-
mertetni az emberekkel. Mert, ahogy Folyovich főor-
vos mondta az egészségnapon:

„A stroke legeredményesebb 
terápiája a megelőzés.”

Személyes kapcsolat, elérhetőség

A Liga az Agyi Érbetegségek Ellen közhasznú civil 
egyesület, szervezetünk elődje 1993-ban alakult meg 
a Hűvösvölgyi úton. Én magam 11 évvel ezelőtt kerül-
tem kapcsolatba – a férjem súlyos agyi infarktusa kap-
csán – az akkori elnökkel. Ő tavaly lemondott, és a ve-
zetőség engem bízott meg a civil betegszervezet elnöki 
feladataival.

A honlapunkon (www.strokeliga93.hu) keresztül 
bárki megtalálja elérhetőségeinket. Kapcsolatban ál-
lunk a Magyar Stroke Társaság elnökével, dr. Berecz-
ki Dániel professzorral, a Szent János Kórház Neuro-
lógiai Osztály – Stroke Centrumát vezető dr. Folyovich 
András főorvossal és az Országos Rehabilitációs Inté-
zetben dr. Szél István osztályvezető főorvossal. Ők is 
elmondják betegeiknek, hogy tőlünk kaphatnak infor-
mációkat és segítséget a rehabilitációhoz.

 
Hannibálné Völgyes Krisztina

elnök
Nemzeti Stroke Prevenciós és Rehabilitációs Liga

Nemzeti Stroke Prevenciós és Rehabilitációs Liga
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Megelőzés

A pozitív gondolkodás, azaz az optimizmus csökkenti 
a stroke előfordulásának valószínűségét – derül ki egy 
amerikai egyetem kétéves kutatásának eredményéből. 
A vizsgálat során az is bebizonyosodott, hogy azok az 
emberek, akik jó dolgokat remélnek az élettől, többet 
tesznek az egészségük érdekében is. Tehát a pozitív 
gondolkodás közvetlenül és a viselkedési szokásokon 
keresztül közvetetten is csökkenti a szélütés kockáza-
tát. A tudományos magyarázatok sokszor alátámaszt-
ják azt, amit a mindennapi életben tapasztalunk: a 
boldogság, az elégedettség alapve-
tő lételemek.

Kik a veszélyeztetettek?

A keringési betegségek szempont-
jából érzékeny csoportnak számít 
az úgynevezett A-típusú személyi-
ség. De mi is jellemző erre a sze-
mélyiségstruktúrára? Kutatások 
eredményeként ebbe a csoport-
ba soroljuk azokat, akik robbané-
konyak, akiknek stresszkezelési 
technikájuk fejletlen, a versengő 
és teljesítményorientált személye-
ket, az állandó nyomás alatt élő-
ket, akik sokszor bizonytalanok 
és kételyektől szenvednek. Hajla-
mosak a szorongásra. A szorongás 
testi tünetei között pedig sok eset-
ben a magas vérnyomás is szere-
pel. Jelenlegi felfogásunk szerint 
azonban ezek a tényezők csak haj-
lamosítanak, számos más körülmény is befolyásolja 
azt, hogy valaki megbetegedjen. Ilyen pl. a dohányzás, 
a helytelen táplálkozás vagy a mozgásszegény élet-
mód.

A pszichológia a gondolkodási és viselkedési minták 
alapján személyiségkategóriákat állít fel, hogy köny-
nyebben tájékozódjon az emberi lélek területén. Ezek 
azonban csak sorvezetőként szolgálhatnak a gyógyítás 
során, az egyediségnek, egyéniségnek mindig jelen-
tős szerepet kell kapnia. Azért hangsúlyozom ezeket, 
hogy felhívjam a figyelmet: a kategóriák nem merevek, 
és a változás lehetősége mindenkinél fennáll. Vagyis 
az alapvetően optimista ember is lehet bizonyos hely-
zetekben pesszimista, és az, aki egyik nap még rossz 
dolgokat feltételezett az életről, másnap már úgy lát-
hatja, hogy mégiscsak lehet reményteli a jövő. Annyi 
bizonyos, hogy a boldogság, a célkeresés és azok eléré-
se olyan agyi területeket aktiválnak, amelyek a szer-
vezet ellenálló képességét növelik, biztosítva ezzel a 

keringési, valamint a szív- és érrendszeri betegségek 
kockázatának csökkenését.

Hogyan lehet megelőzni?

A fentieket figyelembe véve egy biztos, hogy a preven-
ciónak nemcsak a cselekedetekben, hanem a gondola-
tokban is meg kell jelennie, át kell itatnia egész létfel-
fogásunkat. A stresszkezelés elsősorban a megküzdési 
technikák szélesítése révén válik eredményessé. Azaz 
számos lehetőségünk nyílik arra, hogy kiszabadítsuk 
magunkat a mindennapi teljesítménynyomás alól. A 

rendszeres testmozgás, relaxálás, 
aktív szabadidős tevékenységek, a 
baráti összejövetelek, a kikapcsoló-
dás mind abban segítenek minket, 
hogy sikeresen vegyük a stressz 
állította akadályokat. A „lélek-
gondozás” mindannyiunk kötelező 
feladata ahhoz, hogy egészségesek 
maradjunk. Gondolkodásmódun-
kon is lehet változtatni, téves el-
képzelés az, hogy az ember egy 
bizonyos kor után nem tud alakul-
ni. Amennyiben önállóan nem tu-
dunk változni és változtatni, kér-
jünk pszichológiai segítséget.

Ha már megtörtént

A stroke következtében kialakult 
mentális problémákkal foglalko-
zik a pszichológia egyik ága, a kli-
nikai neuropszichológia. Két fő te-
rülete közül az egyik a szélütésen 

átesett beteg kognitív fejlesztése (sérült agyterületek 
újraélesztése), a másik pedig az agyvérzés következté-
ben kialakult pszichés tünetegyüttes kezelése.

A fejlesztést szakemberek végzik, a rehabilitáci-
ós intézményekben sok kiváló kolléga dolgozik. Az ő 
feladatuk a beteg elveszett képességeinek helyreállí-
tása. Emellett azonban elengedhetetlen, hogy a beteg 
lelki hátterét is megértsük, és a megértésen túl gyó-
gyítsuk is. Az agyvérzés egyik pszichés következmé-
nye – természetesen a stroke által érintett sérülések 
függvényében –, hogy a mindaddig önellátó beteg ki-
szolgáltatottabb helyzetbe kerül. Elveszti a kontrollt 
bizonyos testi és lelki működései felett. Az önbizalom, 
önértékelés sérül, aminek következtében a beteg pszi-
chés állapota romolhat. Az ismert képességek, életvi-
tel bizonytalanná válik, a kétségbeesés pedig sok eset-
ben állandósul. Előfordulhat, hogy a beteg félelmei 
felerősödnek és tartósak maradnak. A betegség krí-
zis, amelynek feldolgozása időbe telik. A szorongás és 

Stroke és lélek
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a dep resszió gyakori kísérőjelenség az agyvérzés után. 
A gyógyulás idejét és esélyét javítja, ha a beteg elsősor-
ban a jövőre koncentrál. Nekünk, pszichológusoknak a 
feldolgozásban és az önértékelés visszaállításában van 
nagyobb szerepünk. A beteget rá kell vezetnünk arra, 
hogy minél előbb szembenézzen a történtekkel és reá-
lis jövőképben tudjon ismét gondolkodni, amely célok-
kal és tervekkel átitatott.

A kiegyensúlyozott lelkiállapot fenntartásához elen-
gedhetetlen, hogy a beteg bármit tehessen, ami jólesik 
neki, és amit kezelőorvosa nem tilt. A betegség követ-
kezménye az életmód megváltozása, ami jelentős pszi-
chés terhet jelent. Sok beteg nem lát összefüggést a 
korábbi önkárosító magatartása és a betegség között. 
Ennek felismertetése jelentős változáshoz vezethet, 
segítheti a gyógyulást és kivédeni az ismételt megbe-
tegedést.

Hozzátartozói segítségnyújtás

A türelem és az empátia már önmagában is gyógyít. 
Semmit sem szabad erőltetni és siettetni. Természe-
tesen ez nem azt jelenti, hogy ne „foglalkoztassuk” a 
beteget, azaz ne motiváljuk feladatokra. Azzal segí-
tünk a legtöbbet, ha támogatjuk, finoman vezetjük. 
A fejlesztők, a hozzátartozó és a beteg által közösen 
megfogalmazott és elfogadott célokhoz vezető fejlesz-
tőgyakorlatok elvégzése minden gyógyulónak kötele-
ző. Azonban a beteg méltóságát és önállóságát mindig 
tiszteletben kell tartani! Sokat ronthatunk a stroke-on 
átesett egyén pszichés helyzetén és ezáltal gyógyulási 
esélyein is, ha gyerekként kezeljük.

Természetesen nemcsak betegként, hanem hozzá-
tartozóként is nehéz a betegséget feldolgozni. A beteg-
ellátáshoz pszichés erőre van szükség, a hozzátartozó 
lelki egyensúlya nélkülözhetetlen a hatékony beteg-
ápoláshoz.

Hová fordulhatok segítségért?

Amennyiben nem tudjuk önállóan feldolgozni a beteg-
ség okozta állapotot, nyugodtan kérhetünk segítséget 
a közvetlen környezetünktől, barátainktól és szakem-
bertől. Szakképzett pszichológusok, önsegítő csopor-
tok, hozzátartozói csoportok segíthetnek a betegség 
elfogadásában és az alkalmazkodásban.

Faludi Viktória  Diplomáját és szakpszi-
chológusi oklevelét az ELTE BTK pszicho-
lógia szakán szerezte. Fél évig ösztöndí-
jasként Barcelonában tanult; szakközgaz-
dászi oklevelet is szerzett. Évekig dolgo-
zott az egészségügy területén, kezdet-

ben kórházi pszichiátriai osztályon, mentálhigiénés gondozó-
ban, valamint egy nevelési tanácsadóban. Jelenleg magán-
praxist folytat. Fő szakterületei között szerepel a szorongás, a 
krízis és a sport pszichológiája.

Hypertonia 
megrendelői 

akció

BP A90 automata, felkaros vérnyomásmérő

A készülék kezelése egyszerű, ezért kiváló az ottho-
ni használatra. Kis mérete és tömege miatt pedig al-
kalmas arra, hogy utazáskor magával vigye. Az ütés-
védő szállítótokban kis helyen is elfér.
•   Klinikailag  bevizsgált  pontosság. A  készülék  úgy 

van programozva, hogy téves adatokat ne jelenít-
sen meg.

•   Elemmel és akkumulátorral  is működtethető. Ki-
merült elemeknél a készülék letilt, hogy hibás 
mérés ne történhessen.

•   Külön vásárolható mandzsetták vékony és vastag 
karra.

•  Kiváló minőség, 3 év garanciával.
•  Márkaszerviz és alkatrész-utánpótlás biztosított.

Rendelje meg egyénileg 
kiadványunkat, mindössze a 

postázási költségek megtérítésével, 
és vegyen részt év végi 

sorsolásunkon, amelyen 3 db, 
támogatónk által felajánlott 

vérnyomásmérőt sorsolunk ki.

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

e-mail: hypertonia@tudomany-kiado.hu



14 Hypertonia

Világszerte évente mintegy 3 millióan szenvednek el pit-
varfibrillációval összefüggő stroke-ot. A magyar lakos-
ság körében évente 45 ezren esnek át stroke-on, ennek 
harmada szív- és érrendszeri eredetű. Egy gyakori szív-
ritmuszavarban, a pitvarfibrillációban szenvedő betegek 
esetében ötször nagyobb a stroke kockázata, mint az át-
lagnépességben, ezért az érintettek – a megelőző terá-
pia részeként -– véralvadásgátló készítményeket szednek. 
Számukra most, 50 év után először új és igen hatékony 
gyógyszert törzskönyveztek Európában.

Életük folyamán a 40 évesnél idősebb felnőttek ne-
gyedében alakul ki rendszeres szívritmuszavar, ez Eu-
rópában csaknem 4,5 millió embert érint.

Amikor a szív nem egyenletes ritmusban ver, azaz 
pitvarfibrilláció vagy pitvarremegés alakul ki, jelentő-
sen nő a stroke kockázata, a szívben ugyanis a nor-
málistól eltérő véráramlás miatt vérpangás léphet fel, 
s vérrögök képződhetnek. Ezek továbbsodródva elzár-
hatják az agyi ereket szélütést okozva.

A pitvarfibrilláció okozta stroke sokszor jár súlyo-
sabb következményekkel, mint a más eredetű stroke, 
mivel a pitvarban keletkező véralvadékok igen nagy-
méretűek lehetnek, s ezért az agy főbb ereit zárják 

el. A nagyobb mértékű agyi károsodás súlyosabb rok-
kantsághoz vezet: többek között nagyobb fokú műkö-
déskiesés vagy akár beszédképtelenség is lehet a kö-
vetkezmény.

A most törzskönyvezett készítményt a nem billen-
tyűeredetű pitvarfibrillációban szenvedő betegek ke-
zelésére hagyta jóvá az Európai Bizottság.

Az engedély kiadása a RE-LY vizsgálat eredménye-
in alapul, amely a legnagyobb szabású publikált tanul-
mány ezen a területen, 18 113 beteg részvételével zaj-
lott. Az eredmények szerint az új, szájon át szedhető 
véralvadásgátló akár 35 százalékkal is képes csökken-
teni a stroke és a szisztémás embolizáció kialakulásá-
nak kockázatát az eddigi véralvadásgátló terápiákhoz 
képest.

A készítmény kiemelkedő lehetőséget kínál a pit-
varfibrillációban kialakuló stroke megelőzésére. Ha-
tékonyságán és biztonságosságán túl további előnye, 
hogy jelentősen kevesebb koponyaűri vérzést regiszt-
ráltak alkalmazásakor, emellett nincs szükség a vér-
alvadás rendszeres ellenőrzésére és a gyógyszeradag 
módosítására, ami eddig nagymértékben megnehezí-
tette a terápiát betegnek, orvosnak egyaránt.

Krasznai Éva

Terápia a pitvarfibrilláció okozta stroke megelőzésére

A pitvarfibrilláció a leggyakoribb 
aritmia, az összlakosság kb. 1%-át, 
a 60 év feletti populáció 2–4%-át, a 
80 év felettieknek már 10%-át érin-
ti, azaz gyakorisága az életkorral 
párhuzamosan, meredeken nő. Az 
érelzáródás okozta stroke függet-
len rizikófaktora, a stroke kockáza-
tát átlagosan ötszörösére növeli.

A pitvarfibrillációban (pitvarre-
megés) a szív szabályos ütemét 
biztosító szinuszcsomó működése 
kiesik, és egy, a pitvarokból eredő 
kaotikus, szabálytalan elektromos 
tevékenység veszi át a szívössze-
húzódások vezérlését. Ez a pitvar 
összehúzódását rendkívül gyorssá 
teszi, ami a kamrákat a normális-
nál gyorsabb és kevésbé hatékony 
összehúzódásra készteti.

Pitvarremegésben a pitvar 
nem tud minden ütéskor teljesen 

kiürülni a kamrák felé, egy idő 
után kisebb-nagyobb mennyiségű 
vér állandóan a pitvarban marad, 
ami vérrög kialakulásához vezet-
het. A vérrög, ha leválik a pitvar 
faláról, a kamrákba, majd a vér-
keringésbe kerül, elzárva a ki-
sebb artériákat. Ha az embólus 
az agyi erek valamelyikét zárja 
el, stroke-ot okoz.

A kamrák gyors működésük 
miatt nem tudnak teljesen telőd-
ni, így elégtelen mennyiségű vér 
kerül ki a szívből, a vérnyomás 
esik, szívelégtelenség alakul ki.

A pitvarfibrilláció lehet hosz-
szú ideig (akár napokig) fennál-
ló, gyakran azonban visszatérően 
jelentkezik, rövidebb ideig tart, s 
nem mindig okoz tüneteket. Az 
embólia veszélye ilyenkor is nagy, 
ezért fontos a minél koraibb diag-
nózis. A pitvarremegés tünetek 

alapján felmerült gyanúja elekt-
rokardiográfiás vizsgálattal erő-
síthető meg.

A pitvarremegés kezelésére 
gyógyszeres és eszközös mód-
szerek is rendelkezésre állnak. 
Először gyógyszerekkel (anti-
aritmiás szerek) megpróbálják 
a kamrák működését annyira 
lelassítani, hogy hatékonyab-
bá váljon a vérpumpálás, a nor-
mális ritmus visszaálljon. Ha ez 
nem sikerül, elektromos sokk le-
adásával (kardioverzió) a ritmus 
általában helyreáll. Végső eset-
ben rádiófrekvenciás eljárással, 
a szívbe vezetett katéter segít-
ségével megszüntetik a fibrillá-
ló pitvar és a kamra közti ide-
gi összeköttetést. Ilyen esetben 
a kamrák további működéséhez 
pacemaker beültetése szüksé-
ges.

Pitvarremegés (pitvarfibrilláció)
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A címben szereplő mondat nem elírás, csupán átalakítot-
tam a közismert mondást. A Microlife cég világújdonságá-
val, a Microlife BP A200AFIB vérnyomásmérő készülékkel 
ön kiütéssel győzhet az idejében fel nem ismert pitvar-
fibrilláció következményeként fellépő stroke ellen. A ké-
szülék megfelelő orvosi használatra is, az egyre szélesedő 
egészségügyi szűrési programban fontos helye lehet. Ked-
vező árát tekintve magánszemélyek számára is elérhető.

A svájci cég magyarországi márkaképviseletének sike-
re, hogy a világpremierrel egy időben vált hazánkban 
is megvásárolhatóvá a legújabb fejlesztések és tudomá-
nyos kutatások eredményei alapján elkészített Micro-
life BP A200AFIB vérnyomásmérő készülék. Az AFIB 
az atrial fibrillation kifejezés rövidítése, ez magyarul 
pitvarfibrillációt jelent. A vérnyomás mérése közben fi-
gyeli a pitvarfibrilláció speciális jeleit, és figyelmeztető 
jelzést ad, ha észleli ezt a rendellenességet. 
Vérnyomásmérési pontossága a Brit Hiper-
tónia Társaság protokollja szerint folytatott 
klinikai validációval és a legjobb minősítéssel 
rendelkezik. A pitvarfibrilláció felismerésé-
nek megbízhatósága 97–100% közötti, speci-
ficitása 89%. A rendszeresen vagy alkalman-
ként végzett vérnyomásmérések különböző 
időpontjaiban sokkal nagyobb eséllyel lehet 
fülön csípni az elváltozást, mint EKG-vizs-
gálattal. Az otthoni vérnyomás-ellenőrzés el-
terjedése már jelentős eredményt hozott a 
szív- és érrendszeri betegségek leküzdésé-
ben, lehetőséget adva a korai felismerésre és 
az antihipertenzív terápia tökéletesebb beál-
lítására. Gondoljunk vissza a régi időkre, amikor vér-
nyomásmérésre csak a háziorvosnál volt mód, és bi-
zony nem túl gyakran. A pitvarfibrillációt is felfedni 
képes EKG-vizsgálattal most is ez a helyzet. Nem ru-
tinszerűen van ebben részünk, általában panasz váltja 
ki indokoltságát. Sajnos a pitvarfibrilláció lehet tünet-
mentes, tehát a beteg nem tudja tájékoztatni orvosát. 
Az EKG-görbe értékeléséhez kardiológus orvos szüksé-
ges, ezért szakorvosi beutaló kell. Továbbá idő és uta-
zás. Ha a vizsgálat alkalmával éppen nem jelentkezik a 
rendellenesség, akkor még pontozásos győzelmet sem 
tudtunk aratni.

A fentiek miatt különös figyelemmel láttam a Micro-
life BP A200AFIB készülék teszteléséhez. A mai, leg-
modernebb készülékek képesek a szabálytalan szívrit-
must észlelni. Ez azt jelenti, hogy ha a mérés során 
nem egyenletes a pulzus üteme, akkor a készülék ezt 
jelzi (aritmia). Pitvarfibrilláció kijelzésére képes ottho-
ni készülékkel mostanáig nem találkoztam. Végre léte-
zik ilyen is!

A fontos tulajdonságok jelzései a BP A200AFIB ké-
szülék dobozán jól láthatók:

• AFIB – pitvarfibrilláció észlelése
• MAM – háromszori mérés átlaga is mérhető
• 22–42 cm – dupla átfogású mandzsetta
• 5 year guarantee – 5 év garancia
• Clinically Tested – klinikai validáció
• USB port – számítógépes kapcsolat
A csomagolást kibontva cipzáras, puha hordtáská-

ban találjuk a készletet. 4 db ceruzaelem van mellé-
kelve, tehát a megvásárolt készülék azonnal haszná-
latba vehető. Természetesen van használati útmutató 
magyar nyelven is, valamint egy külön lapon 9 ábrá-
val illusztrálva szöveg nélküli összefoglalót láthatunk 
a tennivalókról. A mellékelt vérnyomásnaplóban gra-
fikont rajzolhatunk a mérések adataiból. Megtalálható 
még a számítógépes összekötő kábel és a szoftver CD.

Van hálózati adapter is, melynek segítségével konnek-
torról is működtethetjük a készüléket. Esztétikus, hó-
fehér ház, lekerekítet sarkokkal, mérete: 152 ×92×42 
mm. Könnyen és biztonságosan megfogható az idős em-
berek számára is. Az előlap és a gombok ezüst színű-
ek. A hatalmas kijelzőn nagyon nagy méretben, 23 mm 
magas számokkal jelzi a vérnyomásértékeket, gyengéb-
ben látók számára is jól leolvasható módon. A gombok 
széles felülete kényelmes kezelést tesz lehetővé. Bekap-
csolást követően a mérési folyamat automatikusan el-
indul, a kompresszor egyenletesen a kívánt nyomás-
érték eléréséig pumpál. Ennek köszönhetően minden 
mérés elsőre sikerül. A speciális, merevített mandzset-
ta kónikus alakú, követi a kiszélesedő felkar formáját. 
M-L méretű, azaz normál és vastag karral rendelkezők 
egyaránt használhatják, 22–42 cm közötti felkar kerü-
letig. A megszokott tépőzáras rögzítésű kivitel, a he-
lyes felcsatolást ábra mutatja rajta. A mérés gyorsan, 
egy percnél rövidebb idő alatt és csendesen megy vég-
be, a pulzusok alkalmával csipogás nincs, csak szívecs-

A pitvarremegés (pitvarfibrilláció) otthon is kimutatható
Üsse meg a gutát!
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ke jel villan fel a kijelzőn. A szisztolés és diasztolés vér-
nyomás értéke, valamint a pulzusszám jelenik meg a 
mérés végén, illetve az AFIB szimbólum, ha pitvarfib-
rillációt észlel a készülék. Fontos tudnunk, hogy a pit-
varfibrilláció észleléséhez át kell kapcsolnunk három-
szori mérésre. Ekkor a készülék automatikusan három 
mérést végez 15 másodperces szünetekkel, az eredmé-
nyeket elemzi, és azok átlagát jelzi ki. Az így meghatá-
rozott érték megbízhatóbb, mint az egy mérés alapján 
kapott eredmény. A készülék beépített digitális órával 
rendelkezik, a 200 mérés adatait tároló memóriába az 
adatok naplózva kerülnek, dátummal és időponttal je-
lölve. A mellékelt szoftver segítségével számítógépes ér-
tékelésre is van lehetőség.

A többi Microlife vérnyomásmérőhöz hasonlóan 
ennél is megtalálható az elemellenőrző szolgáltatás. 
Amikor az elemek körülbelül háromnegyed részben 
lemerültek, akkor az elem szimbólum villogni kezd a 
készülék bekapcsolása után (részben töltött elem lát-
szik). Noha a készülék továbbra is megbízhatóan mér, 
be kell szerezni a cseréhez szükséges elemeket. Ami-
kor az elemek már teljesen lemerültek, akkor a ké-
szülék bekapcsolása után az elem szimbólum villogni 
kezd (ilyenkor teljesen lemerült elem látszik). Ekkor 
nem lehet több mérést végezni, és az elemeket ki kell 
cserélni. Ez az előrejelző szolgáltatás felettébb hasz-
nos, szemben más gyártmányokkal, ahol csak a telje-
sen lemerült elemeket jelzik, amikor már nem lehet 

használni a készüléket. Van lehetőség ceruzaakkumu-
látorok használatára. Ehhez egy rövid magyarázat: az 
elemek 1,5 voltos feszültségűek, az akkumulátorok 1,2 
voltosak. Utóbbiak esetén a 4 db együttes értéke nem 
6 V, hanem csak 4,8 V. A BP 200AFIB vérnyomásmérő 
ebben az esetben is gond nélkül működik.

A garancia ideje 5 év. Magyarországi márkaszer-
viz, alkatrészek biztosítottak. A megvásárolt készü-
lék hosszú évekig használatban tartható. A tökéletes 
mérési pontosságon kívül a másik legnagyobb érték, 
amit a Microlife vérnyomásmérőktől kapunk, a hibát-
lan működés. Nagyon csekély a meghibásodási arány.

A Microlife BP A200AFIB készüléket alaposan 
megismerve és megvizsgálva a következő vélemé-
nyem alakult ki: jelenleg az oszcillometriás elven 
működő, elektronikus, otthoni használatra alkal-
mas vérnyomásmérők választékában igazán kiváló 
és korszerű készülék. Orvosi elvárásoknak megfelelő, 
helytálló mérést végez. Tudása és felszereltsége maxi-
mális. Mindezeket összevetve a 18 800 Ft-os fogyasz-
tó árral megállapítható, hogy ár/érték aránya kiváló.

Trieber László  Vezetője egy szolgáltató 
és kereskedő cégnek, mely kórházak és 
magánszemélyek részére végzi orvosi és 
gyógyászati készülékek javítását, vala-
mint forgalmazását.

NYÁRVÉGI AKCIÓK A SPRINGMED KÖNYVESBOLTBAN!

SPRINGMED 

Honlap: www.springmed.hu

KÖNYVESBOLT

20% kedvezmény minden SpringMed Kiadványra 

a könyvesboltban és a webáruházban!

A könyvesboltban a SpringMed kiadványokon kívül 

egyéb kiadók egészségügyi témájú könyveibõl válogathat,

vagy rendelhet!

1114 Bp., Bartók Béla út 62-64. (a régi Bartók Mozi épületében)

Tel.: (06 1) 279 0527

Nyitva tartás: H–Cs: 8–17;  P: 8–15
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A koszorúér-betegség kezelése az elmúlt években igen 
nagy változáson ment keresztül, és ez különösen érvé-
nyes a szívinfarktus kezelésére. Szívinfarktusról ak-
kor beszélünk, ha a szívet ellátó koszorúérben elzá-
ródás alakul ki, ennek következtében a szívizom egy 
része kiesik a vérellátásból, és károsodik vagy elhal. 
A hatékony, időben bevezetett kezeléssel jelentősen 
csökkenthető a szívizom-tömeg károsodásának mér-
téke. Az infarktus utáni rehabilitációs program elsőd-
leges feladata, hogy a már kialakult elváltozások ne 
súlyosbodjanak, emellett célja a szív gyógyulásának 
elősegítése és egy újabb infarktus kivédése.

A klinikai tanulmányokból származó eredmények 
csak igen lassan kerülnek át a mindennapi gyakorlat-
ba, és sajnos sok beteg még napjainkban sem része-
sül optimális kezelésben, nem vesz részt megfelelő 
kardiológiai rehabilitációs programban. A szívinfark-
tus sikeres azonnali (akut) kezelését követően alap-
vető életmódváltásra és hosszú ideig tartó gyógysze-
res kezelésre van szükség ahhoz, hogy megelőzzük az 
újabb infarktust, illetve hogy az infarktus következté-
ben kialakuló szívizomelhalás mértéke ne növekedjen. 
Bebizonyosodott, hogy megfelelő kardiológiai rehabili-
tációval a kis, illetve közepes nagyságú szívinfarktust 
követően szinte teljes értékű életet lehet folytatni.

A koszorúér-betegség kialakulásának kockázati té-
nyezői közül kiemelt jelentőségű a dohányzás, a túl-
súlyos állapot, ezért az infarktus utáni életszakaszban 
törekedni kell ezek elhagyására, illetve megszünteté-
sére. Ezt hívja az orvosi szaknyelv szekunder preven-
ciónak, a következő események megelőzésének. Külö-
nösen fontos az egészséges táplálkozás, a nátrium- és 
zsírszegény étrend betartása csakúgy, mint a rehabi-
litációs programban ajánlott fizikai aktivitás. Infark-
tus után még nagyobb jelentősége van az életmódbeli 
ajánlások betartásának. Nagy nemzetközi vizsgála-
tok eredményei azt igazolják, hogy ezen a területen 
tapasztalható a legnagyobb elmaradás. Az infarktus 
utáni testsúlycsökkentést, a dohányzás elhagyását, a 
csökkentett zsírtartalmú táplálkozást kevesen tartják 
be az előírásnak és kívánt mértéknek megfelelően. Pe-
dig a szív egészségi állapotát nagymértékben befolyá-
solják az életmódi szokások. Az infarktust követően 
minden változtatás jótékonyan hat, mely csökkenti a 
szív terhelését. Megfelelő táplálkozással csökkenthető 
a fölösleges zsírbevitel, mely a vérben lerakódva szű-
kületet okozhat. A táplálkozási szokások változtatása 
hozzájárulhat a testsúly csökkentéséhez. Túlsúly ese-
tén a szívre fokozott terhelés hárul, ezért igen aján-
lott az ideális testsúly elérése, illetve megtartása. A 
megfelelően ellenőrzött fizikai aktivitás, a rendsze-
res testmozgás különböző formáinak hatására javul a 
szívizom vérellátása és teljesítőképessége. Azonban in-
farktus után különösen ügyelni kell arra, hogy a test-

mozgás folyamata alatt mennyire emelkedik a pul-
zusszám, kerülendők azok a tevékenységek, melyek 
nagymértékben megemelik a percenkénti szívössze-
húzódások számát. Ugyanakkor a rendszeres testmoz-
gás hatására csökken a nyugalmi és a terhelés alatti 
pulzusszám, ami az egyik legfontosabb tényező a szív-
izom-károsodások rehabilitációjában. A séta, a nem 
túl erőteljes futás (kocogás), az úszás, a kerékpáro-
zás mind olyan testmozgás-formák, melyek ajánlottak 
infarktuson átesett betegek számára. Testmozgás so-
rán ajánlatos a pulzus folyamatos ellenőrzése. A test-
edzés-formák megválasztásában segítséget nyújthat a 
kezelőorvos, a gyógytornász, illetve a személyi tréner.

Az életmódváltáson túl azonban hosszú ideig szük-
ség lehet gyógyszeres kezelésre, leginkább olyan sze-
rek szedésére, melyek csökkentik a szív percenkénti 
ütésének számát (szívfrekvenciát) és a szívösszehúzó-
dást, ezzel is csökkentve a szívre háruló terhet. Több 
mint 80 nagy nemzetközi vizsgálatban megfigyelt 50 
ezernél is több infarktus utáni beteg adatainak elem-
zése azt bizonyítja, hogy azon betegeknél, akik szív-
frekvenciát csökkentő készítményt (béta-blokkolót) 
kaptak szívinfarktust követően, sokkal kisebb arány-
ban jelentkezett hirtelen halál, mint azoknál, akik 
nem részesültek ilyen kezelésben.

A hazai prevenciós és rehabilitációs helyzet az eu-
rópai átlaghoz hasonló, azonban a túlsúlyosság és a 
dohányzás gyakorisága, a mozgás hiánya sajnálatos 
módon hazánkban az európai országok között a legna-
gyobb arányú. A hosszú távú prognózist egyértelmű-
en és bizonyítottan javító, Magyarországon is rendel-
kezésre álló terápia hatékonyságához elengedhetetlen 
a dohányzás elhagyása, illetve a túlsúly csökkentése, 
a rendszeres, személyre szabott fizikai aktivitás és a 
nemzetközi vizsgálatok alapján javasolt élethosszig 
tartó, kombinált gyógyszerelés betartása. Infarktust 
követően kiemelt jelentőségű a beteg-orvos együttmű-
ködés javítása és a különböző társszakmák együttmű-
ködése.

Dr. Barna István  A Semmelweis Egye-
tem I. Belklinikáján 1979 óta gyógyító 
belgyógyász, vesegyógyász és hipertó-
nia-specialista. A belgyógyászat minden 
részét tanítja orvostanhallgatóknak, to-
vábbképzéseket tart ápolónőknek, asz-

szisztenseknek, orvosoknak, szakorvosoknak. Járóbeteg-ren-
delésén évente 2-3 ezer beteget lát el. 2002-ben habilitált 
doktor, egyetemi docens. Több mint 30 szakmai könyv, közel 
150 közlemény szerzője. Közel 350 előadást tartott hazai és 
nemzetközi konferenciákon, kongresszusokon. Több szakmai 
folyóirat szerkesztőbizottsági tagja. A Háziorvostani Szakmai 
Kollégium tagja.

Mi a teendő szívinfarktus után?
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A világ zömmel fehér ember lakta vidékein az emberek 
rokkanttá válásáért vagy korai haláláért javarészt három 
alattomos kór, a cukorbetegség, a magas vérnyomás és a 
szívbetegségek összefonódása a felelős. A „leggyakoribb 
halálokok” listája szerint még a daganatos megbetegedé-
sek és a közúti balesetek sem vetekedhetnek e három be-
tegség együttes fennállása által okozott halálozások szá-
mával.

Cukorbetegség
Közülük a cukorbetegség a legalattomosabb. Elsősor-
ban azért, mivel közvetlen szerepe van a másik két 
kórfolyamat kialakulásában. A világszerte járványsze-
rű gyorsasággal terjedő cukorbetegség több mint 90 
százaléka az ún. 2-es típushoz tartozik. Kialakulásá-
ban az örökletes tényezőkön és a szülői ház életveze-
tésén, valamint konyháján kívül környezeti tényezők, 
elsősorban a „modern” életvitel hátrányai játszanak 
szerepet, illetve felelősek járványszerű terjedéséért. 
Ugyanis a kétkezi munka háttérbe szorulása, a jármű-
használat nagyobb arányúvá válása miatt jelentősen 
lecsökkent a emberek mindennapi életével járó fizi-
kai erőkifejtés. Az egyre terjedő internetes és televí-
ziós hálózat szolgáltatásai következtében pedig gyer-
mekkortól az aggastyánkorig egyre több időt töltenek 
az emberek e készülékek előtt. Annál is inkább, mivel 
az internet biztosította gyors üzenetváltás és intézke-
dési lehetőségek nélkül szinte már nem lehet létezni. 
Sokan még a hivatásuk gyakorlásával járó teendőiket 
is egész napon át székben ülve végzik, akár otthon, 
akár a munkahelyen, az internet segítségével. Emel-
lett az élelmiszerek és italok (pl. alkoholos italok, sö-
rök, egyes üdítőitalok) egyre nagyobb mennyiségben 
tartalmaznak felesleges kalóriát, főleg kristályos cuk-
rot stb. Sajnos, a legtöbb ember nem ügyel a min-
dennapi fizikai erőkifejtése és az elfogyasztott étele 
kalóriatartamának egyensúlyára. Pedig ezt már gyer-
mekkorától kezdve kellene figyelnie és egyensúlyban 
tartania. Nem csoda, hogy mindezek következtében 
fokozatosan felszaporodik a zsigerek között – több-
nyire a hasban – a káros anyagokat (adipocitokineket) 
termelő zsír mennyisége. Ezen adipocitokinek hatásá-
ra egyre fiatalabb korban és a szervezet egyre több te-
rületén alakul ki idült, lappangó, gyulladásos állapot, 
amely további számos kóros elváltozás, köztük a ma-
gas vérnyomás és a szívbetegségek kiváltója. Alatto-
mos a 2-es típusú cukorbetegség azért is, mert a vércu-
kor tartós emelkedettsége nem vehető észre azonnal, 
nem fáj. Így, gyakran csak 10–15 év múlva fedezik fel 
a betegséget, amikor már számos szív- és érszövődmé-
nye kialakult. Hazánkban a már felismert, ún. nyílt 
2-es típusú cukorbetegségben a felnőtt lakosság mint-

egy 9 százaléka, a szénhidrát-anyagcsere ezt megelő-
ző zavarában pedig a felnőtt lakosságnak majdnem 20 
százaléka szenved.

Magasvérnyomás-betegség
A másik alattomos kór a „magasvérnyomás-beteg-
ség”, amely a 2-es típusú cukorbetegek 80 százaléká-
ban van jelen. A hipertóniás szívbetegségben szenve-
dőkben pedig kétszer gyakoribb a cukorbetegség, mint 
az egészséges vérnyomású egyénekben. Szoros, együt-
tes megjelenésüket az magyarázza, hogy a magas vér-
nyomás kialakulásában csakúgy, mint a 2-es típusú 
cukorbetegség kialakulásában vezető szerepet játszik 
a szöveti inzulinrezisztencia és kísérője, a vér tartósan 
magas inzulinszintje. Igazolja ezt, hogy kövér cukor-
betegekben a testsúly jelentős csökkentésével egyide-
jűleg mérséklődik az emelkedett vérnyomás sziszto-
lés és diasztolés értéke, a szénhidrátanyagcsere-zavar 
súlyossága, valamint a szívbetegség kockázati ténye-
zőinek, köztük az érelmeszesedést fokozó zsíranyag-
csere-zavarnak a súlyossága. Emellett a verőerekben 
fennálló, kórosan magas nyomás fokozott terhet ró a 
szívizomzatra, növeli a verőerek tónusát, vastagítja, 
átrendezi és merevíti az erek falát, valamint fokozza 
a koleszterin lerakódását az érfalba. Az esetek legna-
gyobb részében véglegesen nem gyógyítható meg, csak 
az egészségesek szintjére mérsékelhető folyamatos és 
megfelelő kezeléssel. Nagyon fontos annak hangsúlyo-
zása, hogy a magas vérnyomás fennállása teljes biz-
tonsággal csak mindkét karon, 5-10 perces pihenést 
követően, legalább három alkalommal, nyugodt kö-
rülmények között mérve és az otthon vezetett vérnyo-
másnapló adatai vagy 24 órás vérnyomás-monitoro-
zás alapján állapítható meg. Fokának megítéléséhez 
elengedhetetlen a szemfenék vizsgálatának időszakos 
megismétlése. Megelőzésében és kezelésében rendkí-
vül fontos a dohányzás elhagyása, a napi sóbevitel (2,4 
g-nál kevesebb) és alkoholfogyasztás (max. 1-2 dl bor) 
mérséklése, illetve telített helyett többszörösen telí-
tetlen zsírsavak fogyasztása, valamint a rendszerint 
fennálló társbetegségekben is megkövetelt, rendszeres 
fizikai testmozgás, egészséges életvitel és testsúlyren-
dezés. Csak ezen három, rendszerint összefonódott, 
alattomos betegségegyüttes kezelésével és gondozásá-
val előzhető meg a cukorbetegek hipertóniás szívbe-
tegségében idővel megjelenő szívelégtelenség.

Szívbetegségek
A harmadik alattomos kór a „szívbetegségek” külön-
böző megjelenési formái. Közülük leggyakoribb a ko-

Szív- és érrendszeri betegségek diabéteszben
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szorúérbetegség, amely a szív vérellátását biztosító ún. 
koszorúerek elmeszesedése okozta beszűküléséből ere-
dő szívvérellátási zavar, amely a szívizomzat működé-
sének rosszabbá válását okozza. A koszorúér-beteg-
ség nemcsak nyílt cukorbetegségben, hanem már az 
azt megelőző szénhidrátanyagcsere-zavarban is ko-
rábban, gyakrabban és súlyosabb formában jelentke-
zik. Leggyakoribb megjelenési formái – súlyosságuk 
növekvő sorrendjében – a terhelésre mindig azonos 
formában fellépő „stabil angina pectoris”, amely Nit-
romint tabletta, illetve spray adására azonnal meg-
szűnik és tartós gyógyszeres kezeléssel újrajelentkezé-
se, illetve súlyosbodása elkerülhető. További formája 
a nyugalomban is fellépő, egyre állandósuló, Nitro-
mint készítményekre nem szűnő „instabil angina pec-
toris”, amelynek végkifejleti formája a „szívizomin-
farktus”. Az utóbbi két formát együttesen „heveny 
koszorúér-tünetegyüttes”-nek is nevezik, mert mind-
kettő esetében kettő órán, de mindenképpen 12 órán 

belüli katéteres orvosi beavatkozással megelőzhető a 
szívizomelhalás végleges kialakulása, a szívizomzat 
infarktusa. Nagyon fontos tehát a mentők azonnali hí-
vása és a mielőbbi kórházba szállítás. A koszorúerek 
vérellátási zavara a szívizmon kívül kiterjedhet még 
a szív ingerképző és ingerületvezető rendszerére is, 
ami „ritmuszavarok”-hoz, sőt „hirtelen szívhalál”-hoz 
vezethet. Megelőzésében a szénhidrát- és zsíranyag-
csere-zavar rendezése, valamint a magas vérnyomás 
korai felismerése és a kezelés mielőbbi elkezdése mel-
lett a dohányzás elkerülése a legfontosabb. Az ezred-
forduló utáni első években az Egyesült Államokban 
(Helena, Montana) és az Egyesült Királyságban át-
menetileg bevezetett köztéri dohányzási tilalom meg-
döbbentő mértékben csökkentették a szívinfarktussal 
kórházba kerülő, 60 életév feletti férfiak és nők, va-
lamint a 60 év alatti férfiak számát. Sajnos nemcsak 
az aktív dohányzás veszélyes! Passzív dohányzás ak-
kor fordul elő, ha a nem dohányos belélegzi a dohá-

nyosok kilélegzett levegőjének vagy parázsló cigarettá-
jának füstjét, amely számos kémiai, toxikus, rákkeltő 
vegyület és szabad gyök illékony állapotú keveréke. A 
kapcsolatos vizsgálati adatok elemzése során nyilván-
valóvá vált, hogy a passzív dohányzás káros szívhatá-
sa fiatalokban a legkifejezettebb. A passzív dohányzás 
még egészséges emberben is a cukorbetegek hipertó-
niás szívbetegségében észlelhető zavarokkal azonos el-
téréseket vált ki. Kimutatták, hogy 30 perces passzív 
dohányzás egy órán belül fokozza és 24 órán át fenn-
tartja az ereket bélelő endotelsejtek burjánzását és kó-
ros vándorlását, valamint az idült, lappangó, szöveti 
gyulladás állapotát. Helyesek tehát az Európai Unió 
és hazánk rendelkezései, amelyek még szabadtéri cso-
portosulások esetén is tiltják a dohányzást. A jó leve-
gőjéről híres Ausztráliában mutatták ki, hogy kávézók 
és vendéglők kerthelyiségében a levegő szennyezett-
ségi értéke általában alacsony (3,98 µg/m3). Amikor a 
kerthelyiség vendégei közül egy személy rágyújtott, a 

szennyezési érték 2,5-szeresére 
(10,59 µg/m3), majd amikor még 
egy vendég rágyújtott, négysze-
resére (17,00 µg/m3) növekedett. 
A megelőzés érdekében fontos 
a koszorúér-betegségben veszé-
lyeztetett egyének 1-2 évenkénti, 
hosszú távú kockázatfelmérése, 
majd a kockázatok tényezőinek 
megszüntetése. E kockázatfelmé-
rést az egyén adatai alapján ke-
zelőorvosa végzi, és közli az il-
letővel a felmérésből következő 
kockázatcsökkentési teendőket, 
amelyek betartása jelentősen 
mérsékli az állapot várható rosz-
szabbodását. Cukorbetegségben 
szenvedő koszorúérbetegekben 
legalább évente, illetve a pana-
szoktól függően ennél gyakrab-

ban ajánlott e vizsgálatok megismétlése és kiegészí-
tése 24 órás vérnyomás-, illetve EKG-ellenőrzéssel. A 
megelőzés érdekében, a szénhidrátanyagcsere-zavar-
ban szenvedő, de koszorúér-betegségükről nem tudó 
betegekben az életkor előrehaladtával egyre gyakrab-
ban (5–1 évenként) ajánlott a nyugalmi, illetve terhe-
léses EKG és ultrahangos szívvizsgálatok elvégzése. 
A 45. életév feletti cukorbetegek koszorúér-betegsé-
gének megelőzésében pedig jelentős eredmény érhető 
el napi 100 mg aspirin adásával. A szívbetegség má-
sik kórképe a „cukorbeteg szív”, amikor szénhidrát-
anyagcsere-zavarban lecsökken a szív teljesítőképes-
sége, sőt angina pectoris is felléphet anélkül, hogy a 
koszorúérrendszer nagyereiben érelmeszesedés áll-
na fenn. A kórkép kialakulása annak következménye, 
hogy a szervezet érhálózatának kiserei (arteriolák, ka-
pillárisok) már a szénhidrát-anyagcsere korai zavará-
ban károsodnak. Szívizom esetében ez a kisérkároso-
dás a nagyérkárosodáshoz hasonló vérellátási zavart 
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idéz elő. Ehhez járul az idegrendszer vérellátási zava-
ra által kiváltott szívbeidegzési és szabályozási zavar, 
amely egyrészt rontja a szív alkalmazkodását teljesít-
ményének fokozásakor, másrészt az általa kiváltott ér-
zéskiesés következtében nem érződik az angina pecto-
ris okozta fájdalom (néma infarktus). A „cukorbeteg 
szív” teljesítőképességének csökkenésében közreját-
szik még a szív izomállományának túltengése (hiper-
trófia), kötőszövet-állományának merevebbé és töme-
gesebbé válása (fibrózis) és a szívizom összehúzódását 
rontó kalciumanyagcsere-zavar, valamint az összehú-
zódások energiaellátását biztosító anyagcserefolyamat 
oxigénigényesebbé válása, mivel cukorbetegségben a 
glukóz helyett zsírégés termeli az energiát. Mindezek 
közvetlen következményei a szénhidrát-anyagcsere 
zavarának. A megelőzés érdekében cukorbetegség ese-
tén mindig gondolnunk kell e kórfolyamat fennállásá-
ra, ha kimutatható valamely kisérbetegség (retinopá-
tia, nefropátia stb.) és a szívbeidegzési zavar. A kórkép 
fennállásának ismerete azért fontos, mivel korán meg-
kezdett kezelésével eredményesebben mérsékelhető az 
általa okozott szívelégtelenség és elektromos instabili-
tás (pitvarfibrilláció). Hazánkban a cukorbetegek két-
harmada szívbetegségben hal meg.

A „szívelégtelenség” a nem kellően kezelt magas 
vérnyomás és a szívbetegségek valamelyikének vagy 
összességének a szövődménye, amelyet a cukorbeteg-
ség súlyosbít. Ilyenkor a szív képtelen a szervezet meg-

felelő oxigén- és anyagcsere-ellátását biztosító pumpa-
működés teljesítésére. Előfordulása magas vérnyomás 
esetén és cukorbetegségben sokkal gyakoribb (12%), 
mint nem cukorbetegekben (3%). A túlélés esélye ará-
nyosan csökken a magas vérnyomás és az anyagcsere-
zavar súlyosságával.

Mindezen alattomos betegségek fellépése elkerülhető 
a megelőzés feltételeinek betartásával, amelyek ismer-
tetése már számos kiadványban megjelent, de mégsem 
vált mindennapi életünk részévé. Talán azért, mert 
nem értettük meg a jelentőségét. Ismétlés a tudás any-
ja! Ezt kívánta szolgálni ez az írás.

Prof. dr. Pogátsa Gábor  A Budapesti 
Orvostudományi Egyetemen végzett 
1956-ban. Kovách Arisztid élettani diák-
köröse, majd a Gömöri Pál és Gábor 
György vezette Belgyógyászati Kliniká-
kon dolgozott a kardiológia és diabetoló-

gia területén, a betegellátásban és kutatásban, majd az Or-
szágos Kardiológiai Intézet kutatási osztályának vezetője lett. 
1966-ban PhD (kandidátusi), majd 1979-ben az orvostudo-
mányok doktora tudományos fokozatot szerzett kutatómun-
kája eredményeként. Nyugdíjasként a Szt. János Kórház dia-
betológiai és kardiológiai járóbeteg-rendelésein tevékenyke-
dik.

Vérnyomás- 
mérő
készülék
www.mery.hu

Korszerű, gyors, pontos és egyszerűen 
használható digitális, automata 

felkaros vérnyomásmérő készülék
szabálytalan szívritmus kijelzés
mozgásérzékelés
extra nagy méretű mandzsetta
4 különböző felhasználó 
200 férőhelyes memória 
nagy, könnyen olvasható kijelző

A MÉRY TD-3135 vérnyomásmérő készülék gyógyászati segédeszköz. 
A kockázatokról olvassa el a felhasználói kézikönyvet 

vagy kérdezze meg kezelőorvosát.

Forgalmazó: Di-Care Zrt. 1119 Budapest, Petzvál József u.  44. 
Tel.: 06-1-786-7777, E-mail: info@dicare.hu, www.dicare.hu

Bevezető akció! 
12 500 Ft 9 990 Ft
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A vérnyomásmérő készülékek magyarországi kínálatában 
nemrégiben megjelent MÉRY TD-3135 típusú digitális, fel-
karos készülék adja meg az igenlő választ a címben sze-
replő elvárásra. A fogyasztói ár kialakításában érezhető 
az a gondolat, hogy a magasvérnyomás-betegséggel élők 
elég sok pénzt költenek gyógyszerekre, de legalább a ké-
szülék megvásárlásakor tudjanak spórolni. Az ár és a mi-
nőség összevetése alapján kijelenthetjük, hogy a MÉRY 
vérnyomásmérő kedvező árú termék. Értéknövelő ténye-
ző a gyártó által biztosított 5 év garancia, továbbá a ké-
szülék felszereltsége és szolgáltatásai.

A legtöbb vérnyomásmérő készülék normálméretű 
mandzsettával kerül forgalomba. Ha valakinek vastag 
a karja, kénytelen külön nagy méretű mandzsettát is 
vásárolni. A MÉRY csomagolásában ez a tartozék dup-
la átfogású méretben biztosított, tehát a normális (24–
32 cm) és a nagy (33–43 cm) felkarkerületű személyek 
is tudják használni. A több személy általi alkalma-
záshoz négy önálló memóriával rendelkezik, melyek 
mindegyike az utolsó 200 mérés adatait tárolja. Míg 
az egyszerűbb készülékek csak a szisztolés és diaszto-
lés nyomásértéket, valamint a pulzusszámot tárolják, 
a MÉRY lehetőséget biztosít az értékek naplózására is. 
Beépített digitális órával rendelkezik, a mérések dátu-
mát is tárolja (hónap, nap, óra, perc). Így akár utólag 
is megrajzolhatjuk az értékváltozások diagramját. Lát-
hatjuk például a reggeli és esti mérések eltérését. So-
kan a vérnyomásmérő készüléküket magukkal viszik 
orvosukhoz, és így neki is meg tudják mutatni az ott-
honi mérések eredményeit a memóriából. Ez felettébb 
hasznos, hiszen segítséget jelent az antihipertenzív te-
rápia beállításában. A MÉRY készülék négy memóri-
ája ideális egy négytagú család számára. De vajon fe-
lesleges, ha csak egy személy használja? Nos ebben az 
esetben is hatékony segítséget jelent. Ön felhasznál-
hatja ezeket a tárolórekeszeket másképpen is. Példá-
ul: az 1-es memóriában tárolja az ébredés utáni, a 2-es 
memóriában a napi munkavégzés befejezése utáni, a 
3-as memóriában a lefekvés előtt mért adatokat, a 4-es 
memóriát pedig felhasználhatja arra, hogy időponttól 
függetlenül ide tárolja azokat az értékeket, amiket ak-
kor mért, amikor érezte, hogy most bizonyára magas 
a vérnyomása. Ezeken a lehetőségeken kívül még sok 
egyéb hozzáadott figyelmesség teszi igazán felhasz-
nálóbarát készülékké a MÉRY vérnyomásmérőt. Ha-
talmas LCD kijelző, jól látható, nagy számokkal. Az 
idősebb, gyengén látó személyek is könnyen leolvas-
hatják. Az értékelésében jelzősáv is segít. A kijelző 
bal szélén egy függőleges oszlopdiagram magassága a 
mért vérnyomás nagyságával arányosan nő. A mellet-
te elhelyezett színskála zöld, sárga, narancs és piros 
színeivel egybevetve is tájékozódhatunk, hogy van-e 
okunk aggodalomra. A használati útmutatóban erről 

külön ismertetés olvasható. Ha a mérés alkalmával a 
pulzus üteme nem volt egyenletes, vagyis szabályta-
lan a szívritmus, figyelmeztető jelzést ad a készülék. 
Hibás mérés esetén, pl. ha a vérnyomásmérés feltéte-
leként megkívánt nyugalmi testhelyzet helyett a kar 
nagymértékű mozgását észleli, akkor nem az értéke-
ket, hanem hibajelzést mutat, és automatikusan meg-
ismétli a mérést. Előre jelzi, ha az elemek gyengülnek, 
és célszerű új elemeket beszerezni. Külön vásárolható 
hálózati adapterrel konnektorról is működik.

Amikor megvásárolják a MÉRY TD-3135 típusú 
vérnyomásmérőt, a vásárlást követően azonnal hasz-
nálható a termék, mivel a csomagolás tartalmaz 4 db 
ceruzaelemet. Természetesen ajánlott kezdésként a 
használati útmutató elolvasása. Az ábrákkal illuszt-
rált magyar nyelvű füzet könnyen érthető megfogal-
mazásban, szellősen írott és jól olvasható szöveggel ad 
tájékoztatást. Ennek segítségével egyszerűen elvégez-
hető az első lépésként szükséges dátum- és időbeállí-
tás a készüléken. Ezt követően már csak a négy me-
mória felosztását kell kitalálni, azaz melyiket mire 
kívánja használni. Természetesen dönthet úgy, hogy 
csak egy memóriarekeszt használ. Bekapcsolás után 
nincs szükség újabb gomb megnyomására, a mérés au-
tomatikusan elindul. Finoman, gyengéden pumpál a 
vérnyomáshoz igazodóan változó sebességgel. Kelle-
metlen szorítás a mandzsettánál nem érezhető, a mé-
rés rövid ideig tart. Halk működésű, a kompresszor 
igen csendesen dolgozik, a mérés alatt a pulzusok üte-
mében a kijelzőn felbukkanó szívecske ábra hang nél-
kül villog. Csipogás csak a nyomógombok megnyomá-
sakor hallható.

Ez a vérnyomásmérő szinte mindent megtesz azért, 
hogy a kedvünkbe járjon. Barátságos külleme, letisz-
tult formája, könnyű kezelhetősége és a fentiekben is-
mertetett sok-sok hasznos tulajdonsága alkalmassá 
teszi arra, hogy társa legyen önnek a magasvérnyo-
más-betegség gondozásában.

-ei-

Jót és olcsón. Van ilyen?
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Dr. Végh Antal – hajdani dékán úr – 1948-ban, még 
egyetemi adjunktusként, a Gyógyszerészi Közlöny feb-
ruár 27-i számában, az „Egészségügyi propaganda és 
gyógyszerészi propaganda” c. cikkében foglalkozik a 
közösségi gondolat tér-foglalásának természetes kö-
vetkezményével, a köz érdekében végzett munkásság 
szükségességével, amely nyomán egyes foglalkozási 
ágak hivatássá nemesülnek.

„A gyógyszerészet további sorsa most már attól függ 
majd, hogy fellelhető-e benne annyi életerő és rugal-
masság, ami az ilyen nagy átalakulás végrehajtásához 
szükséges.”

„Lesz-e önmagától ereje megszabadulni a járulé-
kos, lényegtelen, tehát nem hivatás jellegű vonásaitól, 
és ugyanakkor fog-e tudni magának olyan munkakört 
biztosítani, amely hivatásjellege elvitathatatlan.”

Idetartozik még egy igen plasztikus kép megraj-
zolása, ami szerint az orvos és a gyógyszerész szak-
ma szétválasztását követően (1241) az orvosok azzal 
kárpótolták magukat, hogy az idők során mára már 
specialistákká lettek, míg a gyógyszerek mára gyári 
specialitásokká váltak, minek következtében a gyógy-
szerészek magisztrális (egyéni) gyógyszerkészítése 
2-3%-ra zuhant.

Ezt az átalakult, intő helyzetet a világ gyógyszeré-
szete felismerte, s mind az USA-ban, mind Európá-
ban az 1980-as évek végén, 90-es évek elején a FIP 
és a WHO felhívására a gyógyszerészi gondozás (phar-
maceutical care) elveit kidolgozták, és bekerült a GPP 
(Good Pharmacy Practice) irányelvei közé.

„A gyógyszerészi gondozás egy olyan betegellátási 
rendszer, amely folyamatosan nyomon követi a kezelés 
folyamatának eredményeit, és a terápia hatékonyságá-
nak érdekében segít a korrekcióban! A fogalom multi-
diszciplináris együttműködést feltételez a csoport tag-
jai: beteg, családorvos és gyógyszerész között.”

Az igényelt közszolgálat, népegészségügyi program 
szempontjából is a gyógyszertár azért kiemelkedő sze-
repű, mert:

• közegészségügyi intézmény (Mária Terézia dekla-
rációja),

• magasan képzett szakszemélyzet – bejelentés nél-
kül – bármikor elérhető,

• nagyszámú beteg/vásárló fordul meg naponta a 
patikákban (5-600 000),

• több, mint az összes egészségügyi intézményben 
együttesen!

• tehát ideális intézmény
– a betegség prevenciójában (egészségügyi felvilá-

gosítás),
– a rizikófaktorok felismerésében, az orvoshoz 

irányításban,

– a terápia és a betegcomplience követésében,
• a betegek 66%-a mindig ugyanabba a gyógyszer-

tárba jár.
Milyen lehetőségek állnak a gyógyszertárban ren-

delkezésre a Népegészségügyi Program támogatására?
• konzultációs/információs sarok kialakítása,
• egészségügyi promóciós anyagok kihelyezése,
• egészségnevelési/házi ápolási anyagok (könyvek, vi-

deók) bemutatása, árusítása, szakmai tanácsadás,
• egyszerű egészségi állapotfelmérés (checking): BMI 

(testtömegindex) kiszámítása; rizikótényezők fel-
mérése; automata vérnyomás-, vércukor-, koleszte-
rinszint-mérés; asztmamonitoring (peak flow),

• részvétel a helyi egészségvédő szakmai csoportok 
munkájában.

A gyógyszertár kiemelt szerepét támasztja alá a 
WHO állásfoglalása, miszerint az egészségi állapotot 
az alábbi négy faktor határozza meg:

• egészségügyi ellátás színvonala: 11%
• környezeti hatások: 19%
• genetikai tényezők: 27%
• egyéni életmód: 43%
Az EuroPharm Forum (a WHO gyógyszerészeti 

szervezete, 35 ország) intervenciós gyógyszertári prog-
ramjai háromszintűek:

• I. szint: az egészséges életmód promóciója a beteg-
ség megelőzése érdekében.

• II. szint: a betegség korai diagnózisa érdekében 
való együttműködés.

• III. szint: orientált betegtanácsadás, monitoring.
Az EuroPharm Forum programjai az alábbiak:
• Kérdezzen gyógyszerészétől
• Asztmaszerviz
• CINDI hipertóniagondozás
• Diabéteszgondozás
• Dohányzásról való leszokás
• (HIV/AIDS program)
A nagyszámú vizsgálat alapján a gyógyszerészi gon-

dozás közvetlen és közvetett előnyei az alábbiakban 
foglalható össze:

• Elkerülni a helytelen gyógyszerhasználat fatális 
következményeit.

• Statisztikai adatok szerint ma Magyarországon 
a kórházi ágyak 7%-át a helytelenül gyógyszerelt 
betegek kötik le. A halálozási arányszám: 3%.

• A gyógyszerterápia hatékonyságának növelése,
• A betegség korai detektálása, korai orvoshoz irá-

nyítás.
• Egyéni optimalizálása a gyógyszeres terápiának: 

indikációk és kontraindikációk, interakciók, be-
tegcompliance, megfelelő dozírozás, mellékhatás, 
kettős receptfelírás elkerülése.

A gyógyszerészet jövője
Gyógyszerészi gondozás
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• Speciális gondoskodás a kórházi elbocsátás után.
• Javítani a beteg ismereteit, erősíteni felelősségtu-

datát.
Spanyol, német, angol költségelemzések egyértel-

műen igazolják a gyógyszerészi gondozás népegészség-
ügyi és költséghatékonysági előnyeit.

A gyógyszerészi gondozás gyógyszertári szolgálta-
tási költségvonzatánál a svájci modell lehet az irány-
adó. A Svájcban két éve bevezetett modell alapján a 
gyógyszertári szolgáltatásokat két csoportba sorolták: 
a szakmai alapú, kognitív szolgáltatásra és az árrésa-
lapú disztribúciós szolgáltatásra.

A kognitív szolgáltatás pontrendszer szerint műkö-
dik, amelynek díjazása tevékenységektől függően vál-
tozik.

A svájci Gyógyszerészeti Társaság egyéves értékelé-
sében az alábbiakat fogalmazta meg:

• a lakosság megismerte a gyógyszertári szolgálta-
tásokat,

• a gyógyszerész társadalmi presztízse emelkedett,
• a gyógyszertári bevételek növekedtek,
• a társadalmi nyomás az árrésről a gyártók árai-

ra tevődött át,
• a politikusok elégedettek a költségcsökkentés ha-

tásával.
Gyógyszerészi gondozás szakmai bizottsága, amely 

a Kamara, a Gyógyszerésztudományi Társaság és a 
Magán Gyógyszerészek Országos Szövetsége delegált-

jaiból áll, kidolgozta a metabolikus szindróma (cukor-
betegség, vérnyomásbetegség, emelkedett koleszte-
rinszint, elhízás) gyógyszertári protokollját, amely az 
orvosi szakmával történő egyeztetés után miniszteri 
rendeletben is megjelent.

2011. január 1-jétől törvény deklarálja, hogy a 
gyógyszertár közegészségügyi intézmény, a gyógy-
szerexpediálás egészségügyi tevékenység, s kijelölte a 
gyógyszerészi gondozás irányát és törvényi feltételeit.

A gyógyszerészet irányultsága – világszinten – meg-
változott, a termékről (gyógyszerspecialitás) a beteg 
emberre fókuszál, segítve a költséghatékony és sike-
res gyógyszerelést.

Immanuel Kant szerint: „A dolgoknak ára, az élet-
nek értéke van!”

Tehát fiskális szemlélettel nem lehet az egészség-
ügyet kezelni. A magyar gyógyszerésztársadalom, a 
gyógyszertár közegészségügyi intézmény jellegének 
hangsúlyozásával, hivatástudattal és felkészültséggel 
kíván a Népegészségügyi program sikeréhez hozzájá-
rulni.

Dr. Szabó Sándor  A Magyar Gyógysze-
részi Kamara örökös, tiszteletbeli elnöke. 
Tagja a Gyógyszerészi Gondozás Szakmai 
Bizottságának, az Euro pharm Forum de-
legáltja.

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.

Cégünk a betegek gyógykezeléséhez szükséges készülékek, orvosi műszerek, gyógyászati eszközök, valamint egészségmegőrző 
termékek forgalmazását, javítását végzi egészségügyi intézmények és magánszemélyek részére

Kiskereskedelmi értékesítés • Nagykereskedelmi kiszolgálás 
Garanciális szerviz • Vevőszolgálat

Boso-Medicus Uno 
A vérnyomásmérőt különösen egyszerűen 
lehet kezelni, ideális idős emberek számára.

Boso-Mercurius E 
A higanyos készülékek alternatívája. 
Automatikus pulzusmérés.

Microlife BP A100 
A készülék kezelése egyszerű, ezért 

kiváló az otthoni alkalmazásra.

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.

Boso-Carat Professional 
Elegáns készülék kifejezetten 
orvosoknak. Nagy kijelző, 
letisztult forma.
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Az egyenetlen édesvízeloszlás miatt egyes országokban 
állandó vízhiánnyal küzdenek, míg másutt a gyakori ára-
dások, a csatornarendszer hiánya és a környezet rombo-
lása elszennyezi a föld alatti édesvízkészletet. Pedig az 
egészségünk megőrzésében alapvető szerepe van a tisz-
ta, jó minőségű ivóvíznek. Erre hívja fel a figyelmet a víz 
világnapja is, melyet 1993 óta március 22-én ünnepelnek 
világszerte, s ennek szellemét tükrözi dr. Fazekas Sándor 
vidékfejlesztési miniszternek a víz 2011-es világnapi kö-
szöntője, melyet az alábbiakban közreadunk.

A víz folyókkal szab-
dalt, tavakkal tarkított 
országunk történel-
mét is meghatározza. 
A Dunán átívelő Lánc-
híd, a gőzhajózás és 
a folyók szabályozása 
mind szorosan kötőd-
nek a reformkori Ma-
gyarország kimagasló 
történelmi egyénisége-
ihez, köztük Vásárhe-
lyi Pál alakjához, vagy 
gróf Széchenyi István 
életművéhez.

A tiszta víz megújító 
erejére ma is szüksége 
van Magyarországnak, 
Európának, a világnak. 
Nem véletlen, hogy 
számos döntő fontossá-
gú kérdés a Duna Stra-
tégia köré fonódik kon-
tinensünkön.

Az Egyesült Nem-
zetek Szervezetével 
egyetértésben a Vidék-
fejlesztési Minisztéri-
um is fontosnak tartja, 
hogy évről évre megün-
nepeljük a Víz Világ-
napját, hiszen Európa 
legnagyobb édesvízkincse rejlik Magyarország felszíne 
alatt, a Kárpát-medence szívében.

Folyóink többsége azonban határainkon kívül ered, 
ezért csak akkor óvhatjuk meg vizeink tisztaságát, ha 
összefogunk a kontinens országaival. A nemzetek ve-
zetőinek, a tudomány képviselőinek, a gazdaság sze-
replőinek és minden állampolgárnak közös felelőssé-
ge, hogy megőrizzük páratlan természeti kincsünket.

A világnapi rendezvény olyan rangos, európai uniós 
környezetvédelmi programok sorába illeszkedik, mint 
a Magyar Tudományos Akadémiával közösen rende-

zett Európa vizeinek jövője című szakpolitikai konfe-
rencia vagy az informális Környezetvédelmi Tanács-
ülés Gödöllőn.

A magyar EU-elnökség számára rendkívül fontos 
a környezetvédelem, amelyben megkülönböztetett fi-
gyelmet kap a vízpolitika. A Tanács elnökeként és csa-
ládapaként is mindent megteszek azért, hogy gyerme-
keinkre legalább olyan jó, de lehetőség szerint még 
jobb életfeltételeket hagyjunk örökül, mint amilyene-
ket mi kaptunk.

A minőségi, előre-
mutató környezetpoli-
tika elválaszthatatlan 
a gazdasági fejlődés-
től, és kulcsfontosságú 
feltétele annak, hogy 
Európa versenyképes 
maradjon. A harma-
dik évezredben csak 
azok az országok le-
hetnek sikeresek, ame-
lyek jól tudnak gazdál-
kodni erőforrásaikkal, 
ezért hazánk és az 
Unió jövőjét közös fel-
lépésünk, a környeze-
ti ügyek iránti elköte-
lezettségünk határozza 
meg.

A Víz Világnapján 
együtt ünnepel minden 
nemzet. Az öröm mel-
lett azonban a szolida-
ritás is az ünnep része, 
ezért ne feledkezzünk 
meg azokról az ember-
társainkról, akik nem 
jutnak mindennap ivó-
vízhez.

A huszadik századi 
magyar irodalom neves 
írója, Németh László 
szerint „a jóságot azért 

nem veszik észre az emberek, mert átlátszó, mint a víz 
és a levegő. Csak ha fogy, az vevődik észre.” A magyar 
emberekben megvan a készség arra, hogy segítsenek 
másokon, ezért okkal bízhatunk abban, hogy sem a jó-
ság, sem a tiszta víz nem fog fogyatkozni, sőt inkább 
gyarapodik az elkövetkező évtizedekben, évszázadok-
ban itthon és szerte a világban.

Tegyünk érte, hogy így legyen!
Dr. Fazekas Sándor

vidékfejlesztési miniszter
(forrás: www.vizvilagnap.hu)

A víz világnapja – prolongálva
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Nincs talán a világon még egy anyag, amelyről annyit és 
annyifélét mondtak, írtak volna, mint a vízről. Nem vélet-
len, hiszen környezetünk és testünk meghatározó, ősi ele-
me, testtömegünk átlag 60 százaléka víz. Ennek túlnyomó 
része a szöveti sejteken belül, egyharmad része azonban 
a sejteken kívül – azok között, részben az érpályán be-
lül található. Az érrendszernek a vízforgalom szabályo-
zásában nagyon fontos szerepe van: általa jut el a víz a 
szervezet minden pontjára, minden sejtjéhez, általa való-
sul meg a vesében a víz kiválasztása és visszaszívás utá-
ni elszállítása, s az erek juttatják el a vért azokhoz a köz-
tiagyi idegsejtekhez is, melyek révén a természetes pótlás 
ingere, a szomjúság érzete is keletkezik. A szomjúság ér-
zete – a „bevételi oldalt” biztosító jelzés – bonyolult idegi 
utakon tudatosul bennünk. Ugyanitt, tehát a köztiagyban 
termelődik a vese vízürítését gátló, a víz visszaszívását 
elősegítő ún. antidiuretikus hormon (ADH) is, ami a víz-
egyensúly fenntartásának egyik legfőbb „kiadási tételét”, 
a vizelettel történő vízürítést szabá-
lyozza. Vérünk „keringtető anyaga”, 
a vérplazma 90 százaléka víz, sűrűsé-
gét a benne oldott anyagok, főként 
a nátrium adja. A sűrűség (ozmola-
litás) mértékét a szervezet szűk ha-
tárok között igyekszik tartani (290-
es érték körül). A normáltartomány 
285–295 közötti – az adat megtalál-
ható a Pirula.net weboldalon. A sza-
bályozás finomságára jellemző, hogy 
már 295-re emelkedő sűrűségi érték-
nél maximálisra nő az ADH köztiagyi 
elválasztása, fokozódik a vesében a 
vízvisszaszívás, csökken a víz ürítése, 
rögtön hígul a vérplazma, a szomjú-
ságérzés miatt pedig fokozódik a fo-
lyadékbevitel, az egyensúly helyre-
áll. Kérdés: mi is legyen ez a bevitel? 
Csapvíz? Palackos víz? Ásványvíz? 
Ha igen, melyik? Valamilyen speci-
ális víz? Üdítő? Ha üdítő, akkor mi-
lyen? Kóla? Gyümölcsé? Vagy a ma-
napság divatos sport- és energiaitalok valamelyike? Mikor 
és mennyit kell (vagy lehet) inni? S mindehhez hogyan vi-
szonyuljon a magas vérnyomás vagy éppen a veseműkö-
dés elégtelensége miatt kezelt beteg. Ezekre a kérdésekre 
kerestem választ a neten.

A vízzel kapcsolatban zavarba ejtően nagyszámú he-
lyen olyan harsány és helyenként ijesztően magabiz-
tos, de általam elsőre „nem fogható” megállapításo-
kat, tanácsokat olvastam, hogy azonnal meg kellett 
fogódznom: bizonyítékok után néztem. Segítségemre 

volt ebben Stanley Goldfarb amerikai nefrológus 2008-
as közleménye, aki a „vízivás hazájában”, az USA-ban 
vette nagyító alá a víz (folyadék) -fogyasztással kap-
csolatos „nagyvárosi legendákat” – ahogy manapság a 
csevelyszinten terjedő, „magától értetődő, mert X-től 
is hallottam”, bizonyíték nélküli „okosságokat” neve-
zik.

Legenda No. 1.
„Naponta legalább két liter vizet kell 
fogyasztani.”

Angol-amerikai közlésekben, írásokban ez a 8×8-
as szabály, azaz naponta nyolcszor nyolc uncia – kb. 
8×240 ml – víz fogyasztása. A szabály alapján számos 
helyen ma már megkérdőjelezik a szomjúság mint jel-

zőrendszer „megfelelőségét”, sőt 
határozott állítások vannak arról, 
hogy amikor szomjasak leszünk, 
akkor már vészesen ki vagyunk 
száradva és ez a „szervezetet” ká-
rosítja, ezt tehát tervszerű folya-
dékbevitellel kell megelőzni.

A tények: a 8×8-as szabály ere-
dete a homályba vész, szakmai 
alapja nincs, csupán egy amerikai 
dietetikai ajánlás (Stare J., 1974., 
idézet H. Valtin cikkében, 2002.), 
melyet azután részben csonkítva, 
már dogmaként kezdtek terjesz-
teni, s amelyet az üdítőgyártó és 
vízforgalmazó ipar lelkesen zász-
lajára tűzött, hiszen forgalmát és 
bevételét növelhette vele. Erre a 
tényre Margaret McCartney a Bri-
tish Medical Journal – az angol or-
vosi társaság vezető lapja – egyik 
legutóbbi számában is felhívta 
a figyelmet. Nem véletlen tehát, 

hogy ma már világszerte mindenki PET palackokkal a 
kezében rohangál, hanem egy szervezett kampány ré-
sze, melynek élettani alapját, helyességét azóta felmé-
résekkel és önkénteseken végzett vizsgálatokkal nem 
sikerült igazolni. Olyan – áltudományos – érvelésekkel 
lehet találkozni, hogy „belső szerveink legnagyobb ré-
sze is víz, ezért ennek fenntartására legalább két liter 
vizet kell inni”. Az érvelés ahhoz hasonló, mintha azt 
mondanánk: „A lakásunkban minden árammal műkö-
dik, ezért legalább 1000 amperes fogyasztásra kell be-
rendezkedni” (idézet H. Valtintól).

„Nagyvárosi legendák” és tények a vízről
Ősi anyagunk nagyító alatt
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Tanács: senkinek ne legyen lelkifurdalása, ha átla-
gos körülmények között nem fogyaszt el napi két liter 
folyadékot. Hagyatkozzon bátran szomjúságérzetére. 
Figyelem: a folyadékbevitelbe az ételek, gyümölcsök is 
beleszámítanak, utóbbiak csaknem 100%-a víz (diny-
nye, cseresznye, barack stb.)! A rendkívüli igénybevé-
telek és veszteségek (verejtékezés, hasmenés) pótlása 
már más lapra tartozik.

Legenda No. 2.
„A vízbevitel növelése javítja a veseműködést, 
a méreganyagok eltávolítását.”

Sőt: egyes weblapok szerint a fokozott vízbevitel „a ve-
sét (!) méregteleníti” (no komment).

A tények: a vese a „méreganyagokat” (ha lehet egy-
általán ilyen általános megfogalmazást használni a 
kiválasztásra kerülő vegyületekre) érgomoly-szűrés-
sel, vesecsatorna általi kiválasztással és/vagy a csator-
na-hámsejtekben történő lebontással távolítja el, ill. 
semlegesíti. Ha a fokozott vízbevitel valóban fokoz-
ná a kiválasztást, ak-
kor annak az emlí-
tett mechanizmusok 
útján kellene mutat-
koznia. Ezzel szem-
ben, a fokozott vízbe-
vitel önkéntesekben 
az érgomoly-szűrés 
mértékét (klírensz) 
egyértelműen csök-
kentette, a vesecsa-
tornák általi kivá-
lasztást (főként a 
nátrium kiválasztá-
sát) csekély mérték-
ben növelte, ennek 
klinikai jelentősége 
azonban nem ismert. 
Összességében a fokozott vízbevitel „méregtelenítő” 
hatása nem volt igazolható. Csökkent veseműködés 
vagy hipertóniabetegség esetében a „fokozott folya-
dékbevitel” javaslata ugyanakkor számos veszélyt rejt: 
egyes ásványvizek sótartalma emelheti a vérnyomást 
és fokozza a vízvisszatartási hajlamot. A veseelégte-
lenség előrehaladott szakában (amikor a szűrőképes-
ség 30% alá csökken) a vesék a vizet sem képesek a 
bevitellel arányosan üríteni, ezért a merev folyadékbe-
viteli előírás (pl. „napi 3 liter”) miatt – azon túl, hogy 
hatástalan – hetek-hónapok alatt kiterjedt, akár élet-
veszélyes vizenyők alakulhatnak ki. Az emberi szerve-
zet nem „piszkos szivacs”, amit tiszta vízzel töltögetve 
lehet „tisztítani”. Ez ugyanolyan hibás érvelés, mint 
amilyenre az amper-példában utaltam.

Tanács: az ép veseműködésű egyéneknek nincs 
szüksége „méregtelenítésre”. A krónikus vesebe-

teg pedig annyi folyadékot fogyaszthat biztonsággal, 
amennyi vizelete vízhajtó nélkül ürül. Ennek mérté-
két és az egyensúlyt otthon a testsúly napi mérésével 
egyszerűen ellenőrizni lehet. Beavatkozásra, vízhaj-
tóra csak vizenyőképződés, a testsúly rövid idő alatti 
fokozatos növekedése esetén van szükség. A „méreg-
anyagok” szintjét veseelégtelen betegekben hatásosan 
és bizonyítottan a fehérjebevitel korlátozásával lehet 
csökkenteni és egyes gyógyszerekkel együtt a vesemű-
ködés romlását, a szűrők pusztulását lassítani.

Legenda No. 3.
„A fokozott vízbevitel növeli a belső szervek 
víztartalmát és javítja működésüket.”

Vigyázat: csak egészséges egyénekről van szó! Eh-
hez természetesen először bizonyításra szorul, hogy a 
többlet vízbevitel valóban „bennmarad” a szervezet-
ben.

A tények: egészséges önkénteseket vizsgálva a rö-
vid idő alatt (15 perc) elfogyasztott plusz vízmennyi-

ség rövid idő alatt ki-
ürült, a hosszabb idő 
alatt (2,5 óra) elfo-
gyasztott folyadék 24 
órán belül nem ürült 
ki teljesen, a folya-
dék további sorsáról 
nincs adat. Növelték 
a vízvisszatartási haj-
lamot a nehezen fel-
szívódó szénhidrátok, 
míg a jól felszívódó 
szénhidrátokkal fo-
gyasztott víz nagy ré-
sze gyorsan kiürült. 
A fokozott folyadék-
bevitel tehát nem ál-
talában és nem is-

mert mértékben növeli a szervezet víztartalmát, ennek 
élettani-klinikai hatásai pedig teljesen tisztázatlanok.

Tanács: a folyadékbevitel előírásszerű növelése ez-
zel az indokkal még egészségeseknek sem javasolható.

Legenda No. 4.
„A fokozott vízbevitellel csökkenthető a 
testsúly.”

Nem véletlenül igen népszerű, számos fogyókúrás és 
„bio” weboldalon reklámozott „hatás” – a víz- és ivó-
kúrák ajánlatában és indoklásában is szerepel (ismét 
szigorúan csak egészséges veséjűeknek!).

A tények: A sok reklámszöveg mögött meglepően ke-
vés vizsgálat és még kevesebb bizonyíték található. A 
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szegényesen kivitelezett vizsgálatok egyike sem tesz 
említést a fokozott vízivás kalóriabevitelt csökkentő 
hatásáról, a víz a teltségérzést növelte, hatása a test-
súlyra nem dokumentált. A hirtelen bevitt nagy töme-
gű víz idegrendszeri közvetítéssel fokozza a lebontó fo-
lyamatokat, de ennek testsúlycsökkentő hatása nem 
ismert. Mások a bevitt nagy tömegű hideg víz felmele-
gítésére szükséges kalóriák elvonó, fogyasztó hatására 
hivatkoznak – mindezek bizonyítéka azonban hiány-
zik. Ezzel együtt – kellő-
en tervezett vizsgálatok 
után – a fokozott vízbe-
vitel terápiás alkalmazá-
sa lehet népegészségügyi 
szempontból a legígére-
tesebb terület.

Tanács: csak egészsé-
ges veseműködéssel és 
csak kellő orvosi ellenőr-
zéssel meg lehet kísérelni 
az elhízás csökkentésé-
re a fokozott vízbevitelt 
(de azért a kalóriabevi-
tel rendszeres csökkenté-
sét és a testmozgást sen-
ki ne felejtse el!). Nem 
ajánlhatók folyadékbe-
vitelre a kalóriákat tar-
talmazó italok, a szervezetet izgató ún. energiaitalok, 
még kevésbé az ismeretlen összetevőket tartalmazó 
ún. fogyasztó teák, teakeverékek. Ezek némelyike sú-
lyos szövődmények forrása lehet.

További legendák 
röviden No.5.
„Akik kevés vizet isznak, azoknál gyakori 
a hólyag- és vastagbélrák, valamint a 
koszorúér-betegség.”

A tények: az ilyen adatokat tartalmazó vizsgálatoknak 
egy baja van: nem lehet tudni, vajon tényleg azért ala-
kult ki a rák, mert keveset ivott az illető, vagy keveset 
ivott, mert beteg volt. A vizsgálatok egyébként is csök-
kent és nem átlagos folyadékbevitelről szólnak, az át-
lag feletti folyadékbevitel esetleges „védő” hatását pe-
dig egyáltalán nem igazolják.

„A fokozott folyadékbevitellel megelőzhetők a 
migrénes rohamok.”

Két vizsgálatot végeztek, melyekben a több folyadékot 
fogyasztó egyénekben valóban csökkent a migrénes 
rohamok gyakorisága, a baj csak az, hogy a csökkenés 
mértéke nem különbözött lényegesen az átlagos folya-
dékmennyiséget fogyasztó csoporttól. „Saját hatáskör-

ben” ez a módszer sem javasolható, esetleges kipró-
bálásához konzultáljon az Önt kezelő ideggyógyásszal 
vagy fejfájás-ambulancia szakorvosával.

„A fokozott folyadékfogyasztás 
egészségesebbé teszi a bőrt.”

Azt tudjuk, hogy a kórosan elégtelen folyadékbevi-
tel, a kiszáradás a bőr folyadéktartalmának csökke-

néséhez vezet, ez a folya-
dék pótlásával gyorsan 
és látványosan javítha-
tó. Semmilyen adat nincs 
azonban arra nézve, 
hogy egyébként egész-
séges, jól táplált egyé-
nek bőrének állapotá-
ra bármilyen hatással is 
lenne a napi szükségle-
ten felüli víz fogyasztása. 
Meg kell azonban állapí-
tani azt is, hogy a hatás 
hiányára sincs bizonyí-
ték – éppen ezt aknázzák 
ki a már említett, gyak-
ran bombasztikus szloge-
neket felvonultató web-
oldalak, melyek kivétel 

nélkül valamit el akarnak adni – vagy vizet, vagy ha-
tást, vagy szolgáltatást. Egyszóval nem tekinthetők el-
fogulatlannak.

Végül – Ha már 
iszunk, akkor mit?
A hazai ivóvizek többsége jó minőségű. A palackozott 
vizek általános fogyasztása tehát egyáltalán nem in-
dokolt, csupán azokon a területeken (pl. a Dél-Alföld 
egyes területei) ahol arzén- vagy nitráttartalma miatt 
a csapvíz egészségtelen. Erre viszont az adott terüle-
ten a hatóságok felhívják a figyelmet. Ha valaki ra-
gaszkodik a szénsavas italhoz, lehet a csapvizet házi-
lag is dúsítani (ötletes készülékek kaphatók), vagy az 
újabban örvendetesen szaporodó gyártóktól a hagyo-
mányos „szódavizet” beszerezni.

A palackozott ivóvizek minősége változó, e tekintet-
ben az InterPressMagazin (IPM) 2010. márciusi cik-
kére hívom fel a figyelmet, mely az általa végeztetett 
tesztek alapján részletesen értékelte a csapvizeket és 
a kereskedelemben kapható ásványvizeket. Fontos ki-
emelni, hogy az élen három hazai ásványvíz végzett, de 
kiemelkedő kategóriába került pl. a budapesti II. kerü-
leti csapvíz is. Még egyszer: ezek rendszeres fogyasz-
tása semmivel nem jobb a jó minőségű csapvíznél, az 
ízhatást a vizek kalcium-, magnézium- és – egyes te-
rületeken – vas- vagy egyéb sótartalma módosíthatja. 
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Ez utóbbira kell nagyon figyelni a magas vérnyomásos 
és vesebetegeknek is: a magas nátriumtartalom növel-
heti a vizenyőképződési hajlamot, ezeket tehát kerül-
ni kell (pl. Visegrádi, Margitszigeti, Theodora). Egyes 
vizek rendszeres fogyasztása magas kalciumtartalmuk 
miatt nem ajánlott veseköves betegeknek (pl. Theodo-
ra dús). A vizek pontos kémiai összetétele a palacko-
kon szerepel. Az ásványvizek többsége bőségesen tar-
talmaz hidrogén-karbonátot, tehát „lúgosító” hatása is 
van. Ezt azért emelem ki, mert több weboldal is ajánl-
ja a „lúgos” vagy „lúgosított” vizet vagy az előállító 
drága készüléket (szerepel még „Pi víz” „Tündérvíz” 
címszó alatt is). Ehhez csak annyit: a szervezet vegy-
hatását legalább háromszoros kémiai védőrendszer és 
ehhez kapcsolva a tüdő és a vese „felügyeli” igen szo-
ros határok között (7,35–7,45). Savanyodás kizárólag 
súlyos heveny vagy idült betegségekben alakul ki, ún. 
„lúgosításra” tehát általában semmi szükség. Ha még-
is – mint a veseelégtelenség 
dialízis előtti szakaszában 
–, akkor erre a szódabikar-
bóna (Na-bikarbonát) ke-
vés vízben oldva tökélete-
sen megfelel. A felsorolt 
„csodavizek” és a „deutéri-
um-mentes víz” kérdéséről 
részletesen lehet tájékozód-
ni a „gyakorikérdések.hu” 
weblapon, ahol nem egé-
szen finom jelzőkkel illetik 
szakértők az egész… biz-
niszt. További részletekbe 
ezért itt nem bocsátkozom.

A mostanában divatos 
energiaitalok alapanyaga 
a „lórugásnyi” szőlőcukor 
(www.labinfo.hu) és a kof-
fein, ill. más, a szimpatikus 
idegrendszert izgató, „tur-
bózó” vegyületek (guarana-
kivonat), továbbá hangza-
tos nevű, az eladhatóságot 
javító adalékanyagok, me-
lyek plusz bevitele nélkül 
a szervezet egyébként na-
gyon jól „elvan”. Az italok-
ban levő izgatószerek miatt 
(egy dobozban pl. „kétká-
vényi” koffein van) viszont ezek gyerekek, betegek és 
idősek részére egyáltalán nem javasolhatók, sőt tiltot-
tak, rendszeres fogyasztásuk egészséges fiataloknak 
sem ajánlott. Folyadékpótlásra nem alkalmasak, mivel 
töménységük miatt vízhajtó hatásúak, kiszáradást is 
okozhatnak, főként alkohollal kombinálva.

A fogyasztanivalók értékelését a gyümölcslevekkel 
zárom, melyek az általános felfogás szerint „nagyon 
egészségesek”. Módjával és válogatva valóban. De: a 
gyümölcslevek energiatartalma igen magas (általában 

40-50 kilokalória 1 dl-ben), ami azt jelenti, hogy egy li-
ter ivólé 4-500 kalóriával „pakol meg” bennünket. Ez 
pedig – vitamin ide vagy oda – mindenképpen „luxus-
kalória” – szükségtelen energiabomba, amit a hízásra 
hajlamos vagy már elhízott egyénnek nem célszerű fo-
gyasztani. Ajánlhatók vitaminügyben a friss gyümöl-
csök és a belőlük házilag készült levek (ez még olcsóbb 
is lehet). A másik „gyümölcslé-újdonság” a bennük 
levő fruktóz (gyümölcscukor), amely nem csupán ter-
mészetes úton, hanem édesítő adalékként is bekerül 
a készítménybe. Erről pedig nemrégiben kimutatták, 
hogy növeli a húgysavszintet, ízületi panaszokat okoz. 
A British Medical Journalban közölt amerikai kutatás 
szerint 85 százalékkal nagyobb esélye van a köszvény 
kialakulására annak, aki naponta legalább két pohár 
magas fruktóztartalmú gyümölcslevet fogyaszt, mint 
annak, aki havonta 1 pohárnál kevesebbet iszik – de-
rült ki a vizsgálatból. A következtetést 46 ezer férfi 12 

éven át végzett megfigyelé-
séből vonták le. Egyszóval: 
óvatosan kell bánni a gyü-
mölcslevekkel is, bizton-
ságosnak a házilag frissen 
préselt levek tarthatók.

Zárszó: amint arról a be-
vezetőben szó volt, a víz 
szervezetünk nélkülözhe-
tetlen része, a természetes 
veszteségek (izzadás, lég-
zés, vizelet, széklet) rend-
szeres napi utánpótlást 
igényel. Túl-technizált vi-
lágunkban erre már nem 
a természetes, szó szerin-
ti „forrásokat” használjuk, 
még csapvizünket is tech-
nológiai folyamatok vég-
eredményeként kapjuk. Ez 
azonban többnyire bizton-
sággal használható, s fo-
gyasztása – minden ellenke-
ző híreszteléssel ellentétben 
– átlagos, a szomjúság ál-
tal szabályozott mértékben 
elegendő. A túlzott vagy 
speciális vízfogyasztásra 
ösztönző reklámok – sajnos 
– kereskedelmi alapúak, s 

gyakran félrevezető vagy áltudományos információkat 
tartalmaznak. Ezek nem csupán pénztárcánkat, ha-
nem környezetünket is terhelik. Todd Jarvis profesz-
szor írja: az amerikaiak átszámítva minden percben 
20 000 dollárt költenek a palackozott vizekre, öt cent 
helyett négy dollárt fizetve egy gallon vízért, miköz-
ben évi 2,5 millió tonna plasztikhulladékot termelnek.

Ezt is gondoljuk meg, mielőtt a vizes palackért nyúl-
nánk.

Dr. Zakar Gábor
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Egy baráti beszélgetés során véletlenül derült ki, hogy 
Imre mostanában már nem is edz. A kezdeti lelkesedé-
se, hogy még nyugdíj előtt Schwarzeneggert farag magá-
ból, két hét elteltével alábbhagyott.”… fél óra után már 
csak kóválygok, szédelgek, fájnak az izmaim, pedig úgy 
érzem, hogy a tüdőm és a szívem is bírná – panaszolta. 
„Elment az egésztől a kedvem.” Mi, barátok persze nem 
akartuk ezt annyiban hagyni. Imrét elküldtük a háziorvo-
sához. Egy-két rutinvizsgálat után kiderült, hogy a szívé-
vel és a vérnyomásával minden rendben van, valószínű-
leg a sportolás közben létrejött folyadékveszteséget nem 
pótolja kellőképpen. A szervezetében lévő vízhiány szé-
dülést, vérkeringési zavarokat, sőt még enyhe izomfájdal-
mat is okozhat!

H²O
Az emberi test több mint 70 százaléka víz! Az izom-
zat és a belső szervek víztartalma nagyobb, mint a 
csontvázé. A szív, a vese, az idegrendszer és a tüdő 76–
79 százalékban tartalmaz vizet, míg a zsírszövetben 
csak 20–25 százalék, a csontokban pedig alig 10 szá-
zalék körüli vízmennyiség található. Ezt nagyon sok 
esetben hajlamosak vagyunk elfelejteni. A testünkben 
lévő víz a vitaminok, cukrok, ásványi sók és aminosa-
vak oldószere. Részt vesz kémiai reakciókban, a kerin-
gés strukturális és funkcionális eleme. A szöveteken 
keresztül tápanyagokat és oxigént szállít, a vér megfe-
lelő koncentrációját biztosítja, valamint rendkívül fon-
tos szerepet játszik testünk hűtésében, hőháztartásá-
ban is. Kellő mennyiségű víz nélkül megemelkedik a 
szívfrekvencia és a testhőmérséklet, fontos tápanyago-
kat veszít a szervezet, így jelentősen csökkenhet a tel-
jesítmény. A vízháztartás akkor kiegyensúlyozott, ha 
a szervezetbe jutó és az ott keletkező, valamint az on-
nan eltávozó víz mennyisége nagyjából azonos. A szer-
vezet nem rendelkezik folyadékraktárakkal, a felesle-
ges mennyiséget a vese hamar kiválasztja.

Kilónként egy pintet…
Ha kevesebbet iszunk a szükségesnél, akkor a test ke-
vesebbet izzad, a vér besűrűsödik, ezáltal nem kap 
elég oxigént. Nem véletlenül érezte Imre, hogy széde-
leg, kóvályog már a 20. perc sportolás után. Nagy me-
legben, vagy fokozottabb igénybevételnél akár 1-1,5 
liter folyadék is hiányozhat a szervezet optimális mű-
ködéséhez! A saját folyadékveszteségünket egy mérleg 
segítségével könnyen megállapíthatjuk. Mérjük meg 
magunkat a sportolás előtt és közvetlenül utána. Egy 

liter izzadtság nagyjából 1 kg testsúlyveszteségnek fe-
lel meg. Az elveszített folyadékunk másfélszeresét kel-
lene pótolnunk. Ebben ez esetben 1,5 liter folyadékot 
kell innunk minden elveszített kilogramm után. Nem 
szabad azt hinnünk azonban, hogyha nem izzadunk, 
akkor nincs is szükségünk folyadékpótlásra. Mindenki 
eltérő módon izzad. Az izzadás mértéke nagyban függ 
a testsúlytól, a testmérettől, az edzettségi állapottól, 
az edzés intenzitásától, egyéni adottságoktól, és ter-
mészetesen a külső hőmérséklettől. Egy magas pára-
tartalmú helyiségben éppúgy lehet izzadni, mint a me-
leg nyári reggelen a szabad levegőn végzett mozgástól. 
Az izzadtsággal főleg folyadékot veszítünk, az elektro-
litok szintjét a szervezet igyekszik fenntartani, ezért 
az aldoszteron nevű hormon segítségével csökkenti 
kiválasztásukat a vizeletben és a verítékben. Hosszú 
távú vagy megerőltető edzés során azonban az elekt-
rolitszintünk is csökkenhet.

A folyadékveszteség (dehidráció) elsődleges, látható, 
érzékelhető tünetei lehetnek:

• fáradtság,
• szédülés,
• fejfájás,
• émelygés,
• kipirult bőr,
• étvágycsökkenés,
• hőmérséklet intolerancia.

Sör? Fröccs? Pálinka?…
Nem mindegy azonban, hogy a testünkből hiányzó fo-
lyadékot hogyan és mivel pótoljuk! A mozgás után jól-
eső hideg sör, fröccs vagy baráti pálinka sajnos nem 
alkalmas a folyadékpótlásra. A legideálisabb a szén-
savmentes tiszta víz! Már a sportolás, edzés előtt ér-
demes egy pohárral inni. A legtöbb sportágban nem 
oldható meg, hogy mozgás közben igyunk, ám egy 
hosszabb edzésnél mégiscsak be kell iktatni egy-egy 
kortyot. Érdemes 20 percenként inni a vizünkből. Egy 
többórás családi focimérkőzésnél, esetleg egy hosz-
szabb túrázásnál pedig feltétlenül gyakrabban vegyük 
elő a kulacsot, és kortyolgassunk belőle. Nagy meny-
nyiségű folyadék (500 ml felett) viszont gyorsabban 
ürül és könnyen okozhat hányingert vagy teltségér-
zést. Egy félórás, 45 perces edzésnél elég, ha a spor-
tolás közben egyszer, majd utána pótoljuk a folyadék-
hiányt. A szervezetünkbe bevitt folyadék felszívódása 
nem a gyomorban, hanem a bélrendszerben történik, 
a folyadékpótlás üteme tehát attól függ, hogy milyen 
gyorsan képes a gyomorból ürülni. Ezt számos tényező 
befolyásolja, így az elfogyasztott folyadék mennyisége 

Az élet vize
Folyton folyvást folyadék…
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és hőmérséklete, valamint a sportmozgás intenzitása. 
Az elfogyasztott folyadék elektrolit- és cukortartalma 
is jelentősen hat az ürülés ütemére.

Csak cukrosat ne!
Egy átlagos, 80 kg testsúlyú ember 45 perces edzés 
során fél-egy liter folyadékot veszít. Ezt a vesztesé-
get kellene ideális esetben rövid időn belül pótolnia. 
Az edzést követő 1 órában 2-3 dl-es részletekben igyuk 
meg ezt a mennyiséget, ne akarjuk „egy ültő helyünk-
ben” elfogyasztani az összeset. Amennyiben nagynak 
érezzük az energiaveszteséget (teljes kimerültség, fá-
radtság), 2-3 deciliternyi izotóniás itallal pótolni tud-
juk az energiát. Ezzel – az ital speciális összetevőinek 
köszönhetően – a kiizzadt ionokat és ásványi anyago-
kat is visszajuttatjuk a szervezetünkbe, az italban lévő 
cukortartalommal pedig megemeljük a leesett vércu-
korszintünket. A diabéteszeseknek és a fogyókúrázók-
nak viszont éppen a magas cukortartalom miatt kell 
figyelniük a sportitalok összetevőire és fogyasztásá-
ra. A fennmaradó 7-8 dl folyadék azonban mindenkép-
pen tiszta, szénsavmentes víz maradjon! A cukros gyü-
mölcslevekben, italokban található nagy mennyiségű 
cukor gyorsan a vérbe jut megnövelve a vér ozmotikus 
nyomását, vagyis gyorsítja a víz elvonását a szervek-
ből. Így ahelyett, hogy jól éreznénk magunkat, egyre 
szomjasabbak leszünk… Ilyen esetben a víz nem szí-
vódik fel olyan gyorsan, amilyen gyorsan szükségünk 
lenne rá, és nem megfelelő az elektrolittartalma sem. 
A hosszú távú, megerőltető edzés során tehát érdemes 
az izotóniás italokat fogyasztani. Egy 1997-es holland 
tanulmány bizonyította, hogy a legmegfelelőbb folya-
dék- és elektrolitpótlás az izotóniás italok fogyasztá-
sa révén valósítható meg egy megerőltető sportolás 
során. Olyan hobbikerékpárosokat vizsgáltak, akik 
néhány óra alatt 30 kilométert tekertek le. A vizsgált 
sportolók testtömegük 3 százalékát vesztették el az iz-

zadtsággal a teszt során. Az ásványvíz, szénsavas üdí-
tő és izotóniás ital fogyasztása után mért elektrolit- és 
folyadékürítést hasonlították össze vizelet- és vérvizs-
gálattal. Ásványvízzel nem tudták pótolni a kerékpá-
rosok azt a nagy mennyiségű vizet, amit elvesztettek 
az izzadtsággal, így negatív elektrolitmérleg alakult 
ki. A szénsavas üdítő esetében a sportoló mennyisé-
gileg sokkal többet ivott, mint amennyi folyadékot va-
lójában elvesztet – az ital erőteljes vizelethajtó hatá-
sú koffeintartalmának köszönhetően –, ezért jelentős 
folyadék- és elektrolitvesztés jött létre a vizeletüríté-
sen keresztül, aminek következménye szintén negatív 
elektrolitegyensúly lett. Egyedül az izotóniás ital fo-
gyasztása eredményezett pozitív elektrolitegyensúlyt 
a sportolók szervezetében.

Víz a kiskertből
Imre azóta újra sportol, és nagyon élvezi… Most nem 
csak a sportolás előtti, közbeni és utáni folyadékpótlás-
ra figyel, hanem a naponta megivott víz mennyiségé-
re is. Rájött, hogy bizonyos élelmiszereknek is magas 
a folyadéktartalma, így azzal is segíthet az egészséges 
mennyiség fenntartásában. A fejes salátának például 
96, a zellernek 95, a káposztának 93, a görögdinnyé-
nek 92, a brokkolinak 91, a főtt burgonyának 77 szá-
zaléka víz.

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 pre-

ventív célú mozgásoktatás mellett háziorvosokkal és dieteti-
kusokkal karöltve végzi rehabilitációs munkáját fővárosi fit-
ness-klubokban.

Nagy Margit

konyhasarok
receptgyűjtemény 2 A receptgyűjtemény első kötete az elmúlt évek során több kiadásban összesen mintegy 300 000 

példányban jelent meg. Most közkívánatra elkészítettük a nagy sikerű receptgyűjtemény folytatá-
sát. A kiadványt a fogyni vágyó cukorbetegek és nem cukorbetegek részére állítottuk össze. A túl-
súly jelentős rizikófaktor a cukorbetegség, a szív- és érrendszeri megbetegedések (magas vérnyo-
más, szívinfarktus, stroke) kialakulásában. A testsúly csökkentése megelőzheti ezeknek a bajoknak 
a kialakulását. A kiadványban a Diabetes újság Konyhasarok rovatából válogattunk, melyet kezde-
tek óta Nagy Margit dietetikus szerkeszt, a receptek az ő alkotásai. Ajánljuk kiadványunkat minden 
egészségesen táplálkozni kívánónak, minden fogyni vágyónak, minden cukorbetegnek! A recept-
gyűjteményben több kategóriában (levesek, zöldségételek, halételek, húsételek, köretek, egytáléte-
lek, saláták és öntetek, sütemények és desszertek) találhatók receptek, sok ínycsiklandó színes fény-
képpel, az ételek pontos energia- és szénhidráttartalmának feltüntetésével. A tápanyagtáblázatban 
mintegy 500 élelmiszer szénhidrát- és energiatartalma nyújt segítséget az egészséges étrend ösz-
szeállításához. Terjedelme 64 színes, A/5 méretű oldal, kívülről védőfóliázott kartonborítóval.

A kiadvány még korlátozott számban rendelhető 199 Ft-os áron.

Telefon: (1) 273-2840 • Internet: http://www.tudomany-kiado.hu/konyhasarok
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Minden szülő azt szeretné, hogy gyermeke egészsé-
ges legyen. Ennek fontos része a kiegyensúlyozott ét-
rend, a változatos táplálkozás, a rendszeres testmoz-
gás!

Nagyon sok gyerek túlzottan édes, túlzottan zsí-
ros ételeket eszik, ami nem marad következmé-
nyek nélkül. Számos felmérés igazolta, hogy a 
nyolcévesek mintegy 10 százaléka már túlsúlyos. 
A család étkezési szokásai tulajdonképpen megha-
tározzák az utat a gyermekeik számára.

A kiegyensúlyozott táplálkozásnak óriási szere-
pe van a gyerekkori egészséges életmód kialakí-
tásában már kisgyermekkortól kezdve, ugyanúgy, 
mint a napi legalább egy órányi, szabadban eltöl-
tött aktív testedzésnek. Az étkezés is, mint min-
den más, tanulási folyamat eredménye. Étkezé-
si szokásaink nagyon korán, elsősorban a család és a 
szűkebb környezetünk, a bölcsőde, óvoda, iskola hatá-
sára alakulnak ki, illetve változnak.

A gyerekeknél különösen fontos a helyes táplálko-
zás. A gyerekek szervezete csak nagyon kevés ener-
giát, folyadékot tud raktározni. Ez azt is jelenti, hogy 
gyakrabban kell enniük, mint a felnőtteknek, így ért-
hető, miért is van szükség tízóraira és uzsonnára. A 
tízórai és az uzsonna javíthatja a szellemi teljesít-
ményt, kivédheti a figyelem, a koncentráció csökke-
nését. A fő étkezések között két-három kis étkezés az 
igazán optimális a gyermekek számára. Ezek elsősor-
ban gyümölcsöket, nyers zöldségeket vagy tejterméke-
ket tartalmazzanak. Felmérések szerint a hat és tizen-
négy éves gyerekek egyharmada úgy megy iskolába, 
hogy nem reggelizik, és csak a fele visz magával tíz-
órait. Így persze nem csoda, ha nem tudnak a tanu-
lásra odafigyelni, fáradtak, sőt sokan még rosszul is 
lesznek. Tévedés azt hinni, hogy egy egészséges gye-
rek számára létezik tiltólista. A fejlődésben levő gyer-
mek étrendjében (figyelembe véve az életkort) minden 
ételnek, élelmiszernek helye van, de mértékkel! Nem 
elég csupán ebédre jóllakni, vagy éppen kiadósan reg-
gelizni. Ahhoz, hogy a gyerekek szellemi és testi tel-
jesítőképességük legjavát adhassák, hogy egészséges 
mértékben fejlődhessenek, valamennyi étkezés, így a 
reggeli, a tízórai, az ebéd, az uzsonna és a vacsora is 
szükséges.

Ha odafigyelünk, hogy helyesen összeállított és vál-
tozatos ételeket kínáljunk, akkor gyermekeink szíve-
sen kipróbálnak új ételeket is.

A kiegyensúlyozott étrend fehérjéket, szénhidráto-
kat, zsírokat, vitaminokat, rostokat, ásványi anyago-
kat és folyadékot is tartalmaz. Ezen összetevők fontos 
szerepet játszanak a gyermek fejlődésében.

A fehérjék rendkívül fontosak a fejlődő szervezet 
számára, a szervezet alapvető építőkövei. Az állati ere-

detű fehérjék nem pótolhatók, mert a növényi erede-
tű fehérjékkel szemben az összes létfontosságú amino-
savat (a fehérjék építőelemei) megfelelő mennyiségben 
és arányban tartalmazzák. Fehérjékben gazdag élelmi-
szerek a hús- és húskészítmények, hal, tojás, tej és tej-
termékek, valamint a hüvelyesek (borsó, bab, lencse 
stb.) és gabonafélék.

A szénhidrátokból a szervezet energiát nyer, viszont 
a fölösleges mennyiségben fogyasztott szénhidrát a 
szervezetben zsír formájában raktározódik. A szén-
hidráttartalmú tápanyagok közül elsősorban a teljes 
kiőrlésű lisztből készült (korpás) kenyeret, a hántolat-
lan rizst, a friss zöldségeket és gyümölcsöket részesít-
sük előnyben, amelyek rostokat, vitaminokat és ásvá-
nyi anyagokat is tartalmaznak.

A zsírok fontos energiaforrások, minden más táp-
anyagnál több energiát szolgáltatnak. Fő forrásaik a 
hús- és húskészítmények, a tej és tejtermékek, az ola-
jos magvak, a halak, valamint az állati eredetű zsírok, 
amelyek helyett inkább a telítetlen zsírsavakat tartal-
mazó, növényi eredetű olajokat válasszuk.

A vitaminok kis mennyiségben, de nélkülözhetetle-
nek a szervezet számára, közülük a vízben oldódó vita-
minok a hosszú főzés során lebomlanak, ezért szüksé-
ges, hogy a gyermekek is rendszeresen egyenek nyers 
zöldséget és gyümölcsöt, naponta többször is.

A rostok a növényeknek azon részei, amelyek 
emésztetlenül haladnak végig a gyomor-bél rendsze-
ren. A rostok csökkentik az elhízás esélyét, és megfe-
lelően karbantartják az emésztést.

Az ásványi anyagok kis mennyiségben elengedhe-
tetlenül szükségesek az emberi szervezet számára. 
Ezek közé tartozik például a vas, a kálium, a kalcium 
és a főként konyhasó formájában fogyasztott nátri-
um, amelyek a kiegyensúlyozott étrendből bizonyosan 
nem hiányozhatnak. Az ételek erős sózása azonban fö-
lösleges, mivel a túlzott nátriumbevitel kedvezőtlenül 

Egészséges táplálkozás gyermekkorban
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hathat a vérnyomásra. Az egyik legfontosabb ásványi 
anyag a kalcium. A kalciumra a csontok növekedése 
miatt van nagy szükség. A legjobb kalciumforrás a tej, 
és tejtermékek. Kedveltessük meg gyermekeinkkel a 
natúr, cukormentes, savanyított tejtermékeket, a jog-
hurtot, a kefirt, írót.

A megfelelő mennyiségű és minőségű folyadék fo-
gyasztása is fontos szerepet játszik a szervezet élet-
tani folyamataiban. Mint az előzőekben már említet-
tük, a gyerekek nem képesek sok energiát raktározni, 
s ez igaz a vízre is. Ezért rendszeresen kell inni-
uk, naponta legalább másfél litert, sok mozgás ese-
tén ennél is többet. Miután az izzadtsággal nyomele-
mek és ásványi anyagok is távoznak szervezetükből, 
számukra a legideálisabb szomjoltó a frissen facsart 

gyümölcsvagy zöldséglé, szénsavmentes ásványvíz, li-
monádé. A kóla, a cukrozott gyümölcslevek és gyü-
mölcsnektárok magas cukortartalmuk miatt kevés-
bé ajánlhatók, hiszen a szomjat igazából nem oltják, 
ugyanakkor rengeteg felesleges cukrot juttatnak a ki-
csik szervezetébe, nem beszélve arról, hogy a fogaik-
nak is ártanak!

Az úgynevezett étrendi piramis a gyermekek szá-
mára is ajánlott, ami meghatározza, hogy a főbb élel-
miszercsoportokból milyen arányban ajánlott fo-
gyasztaniuk. A piramis alját a legtöbbet fogyasztható, 
rostokban gazdag gabonafélék alkotják. Erre épülnek 
a zöldség- és gyümölcsfélék. Feljebb haladva a tej és 
tejtermékek, valamint a húsok és húskészítmények 
következnek. A piramis csúcsán pedig a szervezet szá-
mára kisebb mennyiségben, ritkán szükséges, zsira-
dékban gazdag ételféleségeket és az édességeket talál-
juk.

Gyermekeink egészségének megőrzésének egyik 
alapvető feltétele a túlzásoktól mentes, változatos, 
megfelelő energia- és tápanyagtartalmú helyes táplál-
kozás. Végül néhány praktikus ötlet ennek megvaló-
sításához.

Praktikus tanácsok

Kezdjük a vásárlásnál: zöldséget, gyümölcsöt a piacon 
vásároljunk, és a gyerekeket is vigyük magunkkal. Ők 
válasszanak.

A gyereket is vonjuk be a tízórai és uzsonna elkészí-
tésébe. Közben beszélgethetünk a helyes táplálkozás-
ról. A közösen elkészített étel jobban is ízlik.

Zöldségeket ne csak szendvicsek mellé, hanem önál-
ló salátaként is csomagoljunk.

Értékes tápanyagtartalmuk miatt túróval, sajttal 
töltött zöldségeket készítsünk.

A gyümölcsöket előre megtisztítva, kis kockákra 
vágva – lehetőleg minél több fajta gyümölcsöt – cso-
magoljuk tárolódobozba.

Folyadékként frissen facsart zöldség- vagy gyü-
mölcslevet adjunk, amit szintén együtt készíthetünk 
el.

Nagy Gyuláné Tajti Éva  Több mint 25 
éve a Semmelweis Egyetem I. Belgyógyá-
szati Klinikájának vezető dietetikusa. 
Szakterületei: nefrológia, hipertónia, dia-
betológia. A Humán Táplálkozási Szak-
mai Kollégium tagja.

A következő oldalon található recepteknél megadott 
mennyiségek EGY SZEMÉLY ADAGJÁRA vonatkoznak. 
A receptek kiötlője: Nagy Gyuláné Tajti Éva dietetikus, 
a fotókat Schäffer László készítette.

Ajánlott napi átlagos tápanyagszükséglet

4–6 év 7–10 év

Energiát adó tápanyagok

Energia 1700 kcal 2200 kcal

Fehérje 54 g 70 g

Zsír 54 g 70 g

Szénhidrát 236 g 300 g

Vitaminok

A-vitamin 500 μg 700 μg

D-vitamin 10 μg 10 μg

E-vitamin 7 mg 8 mg

K-vitamin 20 mg 30 mg

C-vitamin 45 mg 45 mg

B1-vitamin 0,9 mg 1 mg

B2-vitamin 1,1 mg 1,2 mg

B6-vitamin 1,1 mg 1,4 mg

Folsav 75 μg 100 μg

B12-vitamin 1 μg 1,4 μg

Ásványi anyagok, nyomelemek

Cink 10 mg 10 mg

Fluor 1,0-2,5 mg 1,5-2,5 mg

Foszfor 800 mg 800 mg

Jód 90 μg 120 μg

Kalcium 800 mg 800 mg

Króm 30-120 μg 30-120 μg

Magnézium 120 mg 170 mg

Mangán 1,5-2,0 mg 2-3 mg

Molibdén 30-75 μg 50-150 μg

Réz 1-1,5 mg 1-2 mg

Szelén 20 μg 30 μg

Vas 10 mg 10 mg



Túróval töltött paprika

Zöldborsós, sajtos 
csirkesaláta

Joghurtos, almás 
sárgarépasaláta

Vegyes gyümölcsökkel töltött 
palacsinta



Joghurtos, almás sárgarépasaláta

• 20 dkg alma
• 15 dkg sárgarépa
• 3 doboz mézes görög joghurt
• 5 dkg dióbél vagy mandula, apóra vágva

Az almát és a sárgarépát megtisztítjuk, vékony csíkokra 
vágjuk. A joghurtot az apróra vágott dió- vagy mandula-
béllel elkeverjük, majd ráöntjük az alma- és sárgarépa-
csíkokra. Tárolódobozban reggelig hűtjük.

Energia: 85 kcal · Fehérje: 3,4 g · Zsír: 4,8 g · Szénhidrát: 12 g

Túróval töltött paprika

• 25 dkg túró
• 3 evőkanál tejföl
• csipetnyi só, őrölt kömény
• ízlés szerint snidling
• késhegynyi fűszerpaprika

A túrót szitán áttörjük, tejföllel és az ízesítőkkel jól ösz-
szedolgozzuk, majd paprikába töltjük. Bármely más íze-
sítéssel is elkészíthetjük a túrótölteléket. A túróval töl-
tött paprikát szeletekre vágjuk, és a kenyérre, zsemlére 
téve elkészítjük a tízórait. Paprikán kívül tölthetünk 
fürtös koktélparadicsomot is. Ennek betöltése ugyan 
kissé babrás, de egy paradicsom egy falat a gyermekünk 
számára. A tölteléket készíthetjük sonka, párizsi vagy 
pirított csirke-, pulykamellcsíkokkal.

Energia: 90 kcal · Fehérje: 12,2 g · Zsír: 7,8 g · Szénhidrát: 2,1 g

Vegyes gyümölcsökkel töltött palacsinta
Palacsintához:
• 20 dkg liszt • 3 tojás • 
3 ek. vágott petrezselyem 
• 2 dl tej • 1,5 dl szóda-
víz • 3 ek. olaj • só
A töltelékhez:
• 1 alma, kis darabokra 
vágva • 2 kivi meg-
hámozva, kis szeletekre vágva • 2 banán, felkarikázva • 1 narancs, 
gerezdjeire bontva és kis szeletekre vágva • 2 mandarin gerezdjeire 
bontva • 20 szem szőlő, szemenként félbevágva • 10 szem eper, ne-
gyedekbe vágva • fél lime leve • 4 ek. méz • 3 ek. kristálycukor

A palacsinta hozzávalóit egy tálban kikeverjük robotgép 
segítségével. Egy serpenyőben felmelegítünk egy kávés-
kanál olajat, és rárakunk egy merőkanál tésztát. Szét-
terítjük, s oldalanként sütjük kb. 3-3 percig, amíg egy 
kis színt nem kap. A kész palacsintákat félrerakjuk. Ezt 
megismételjük annyiszor, amennyi tésztánk van. Serpe-
nyőbe beleteszünk 4 evőkanál mézet és 3 evőkanál kris-
tálycukrot. Felolvasztjuk magas lángon, kb. 3-4 percig. 
Beleteszünk kb. 500 g-nyit a gyümölcskeverékből, ráönt-
jük a fél lime levét, és magas lángon 3-4 perc alatt átsüt-
jük. Fogunk egy palacsintát, ráhelyezzük egy tányérra, 
beleteszünk a gyümölcsös töltelékből 4 evőkanálnyit, és 
ráhajtjuk a palacsinta másik felét. A tetejét csokiresze-
lékkel díszítjük.

Energia: 295 kcal · Fehérje: 7,9 g · Zsír: 16 g · Szénhidrát: 14,9 g

Zöldborsós, sajtos csirkesaláta
• 40 dkg csirkemell-

filé
• 25 dkg zöldborsó
• 25 dkg jégsaláta
• 5 dkg reszelt trap-

pista sajt
• 3 dkg margarin
• 2 dl natúr joghurt
• 1 evőkanál olíva-

olaj
• 1 gerezd fok-

hagyma
• natúr vegeta, 

kevés snidling, 
petrezselyemzöld

A csirkemellet 
vékony csíkokra 
vágjuk, natúr vegetával, a zúzott fokhagymával fűsze-
rezzük. A margarint serpenyőben felhevítjük, a csirke-
mellcsíkokat ebben sütjük meg. Amikor kihűlt, kever-
jük össze a megfőzött zöldborsóval, a csíkokra vágott 
jégsalátával. Készítsünk öntetet: olívaolaj és joghurt 
hozzáadásával, csipet sóval, kevés snidlinggel, petrezse-
lyemzölddel. Öntsük a csirkemellsalátánkra, szórjunk a 
tetejére reszelt sajtot. A sajtot vághatjuk vékony csíkok-
ra is, és így is keverhetjük a salátához.

Energia: 265 kcal · Fehérje: 30 g · Zsír: 16 g · Szénhidrát: 10,9 g
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Illa berek, 
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közepe!
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szatirikus 
eposza
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is lehet
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Hatvan 
határai!
Fagyos 
évszak

Celsius, 
röviden
Firenze 
folyója
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Kenni kezd! 
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…, vel 

Gyermek-
gondozónő

Igen oroszul 
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Múmia 
része!
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község
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Epizód 
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madár

Éjfél! 
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szélei!

Bern folyója
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névelő
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közepe! ❶
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(Sean)

Ellenérték 2/3 sár!

Amerikai 
eredetű 

sziklakerti 
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❂

A 2011/1. számban megjelent rejtvény helyes megfejtése: … hogy Ön a legjobb állapotban lévő páciensem a mai összes betegem közül. • A Cremum Pharma 
Kft. Formoline ajándékcsomagját nyerték: Ballagó Ilona, Gyöngyös; ifj. Horváth Imréné, Bódvaszilas; Polyák Andrásné, Vécs; Sándor Györgyi, Budapest; Vadas 
Ákos, Budapest.

Egy férfi elmegy az orvoshoz, mert 
állandóan rosszul érzi magát. Az orvos 
megvizsgálja, aztán elővesz három doboz 
tablettát. 
– Ezeket kell szednie. A kékből reggel 
vegyen be egyet egy nagy pohár vízzel, a 
zöldből délben egy pohár vízzel, a pirosból 
pedig este, szintén egy pohár vízzel. 
– Tulajdonképpen mi a bajom, doktor úr?

A vicc poénját a rejtvény 
tartalmazza, ezt kérjük a kiadó 

címére beküldeni.
A helyes megfejtést 

 2011. november 15-ig 
beküldők között a 

PHARMA-Marketing Kft. 
ajándékcsomagjait sorsoljuk ki.
Címünk: Tudomány Kiadó Kft. 

1442 Budapest, Pf. 100.

ENERGIA hosszúúú távra

Kapható a Gyöngy Patikákban, 
MediLine üzletekben, webáruházakban

www.extendbar.hu

Funkcionális élelmiszer
akár 9 órán át stabilizálhatja a vércukorszintet

gluténm
entes




