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Az idén júniusban van Pünkösd, amely a húsvét 
utáni 7. vasárnapon és hétfőn tartott egyik legna-
gyobb keresztény ünnep. Bár tavaszköszöntőnek 
hívják, de a májusi meleg időjárást tekintve ezút-
tal inkább a nyarat üdvözöljük. A mai napig jó 
néhány népszokás tartozik ehhez az ünnephez, 
ezért hétvégi programként utazzunk vidékre, ahol 
igazi falusi folklór élményben lehet részünk. 

Ha már szó esett az időjárásról, érdemes az 
előrejelzésekre is figyelmet fordítani, amelyek sze-
rint idén szárazak és forrók lesznek a nyári hóna-
pok. Ezért a nyaralás, pihenés tervezése mellett 
érdemes erre is felkészülni, és fokozottabban 
ügyelni egészségünk megóvására. 

Ne felejtsük el a napfényvédelmet, a folyadék-
pótlást, és továbbra is tartsuk be a higiéniás sza-
bályokat, többszöri kézmosást, távolságtartást. 

Fokozottabban figyeljünk környezetünkre, főképp a 
gyerekekre és az idősekre, mert ők a legsérülékenyebbek. 

Ebben a lapszámukban az otthoni balesetekre hív-
juk fel a figyelmet, segítünk az útipatika összeállítá-
sában, de a rovarcsípések tüneteire és veszélyeire is 
figyelmeztetünk.

Amellett, hogy figyelünk egészségünk megőrzésére, 
végre élvezzük ki a jó időt, és a korlátozások nélküli 
utazás, nyaralás, pihenés lehetőségeit. 

Olvasóinknak jó pihenést, júliusban újabb taná-
csokat és ötleteket adunk a Patika Tükörben.

Nyárköszöntő 
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Ha a gyógyszerünk 
velünk utazik

Az utazásokra, nyaralásokra 
készülve végiggondoljuk azt 
is, hogy mit kell magunkkal 

vinni. Lényeges, hogy a személyre/
családra szabott gyógyszeres cso-
mag is bekerüljön az útitáskába.

Így működnek (vagy nem) 
a zsírégetők

Sokan éreznek késztetést 
arra, hogy még a bikini- 
szezon előtt leadjanak jó  

néhány feleslegesnek vélt kilót. 
Mit lehet tudni a legismertebb 
zsírégetőkről?

 TARTALOM

Friss hírek, információk 
a  weboldalon és a Facebookon!

Fogyasszon több
egészséges ételt!

A magas vérnyomás, 
a szívbetegség nemcsak 
gyógyszerrel, de életmód-

dal is kezelhető, sőt, kezelendő 
is, akár az életmód-orvoslás 
keretein belül. Milyen ételeket, 
italokat ajánlott kerülni szív- 
érrendszeri betegeknek?
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Burnout szindróma
A burnout, vagyis kiégési szindróma 

egy olyan speciális munkahelyi ártalom 
orvosi elnevezése, amely vezető tüne-
te a fizikai-érzelmi-mentális kimerülés. 
A kiégés hosszabb ideig tartó stressz, 
elsősorban fokozott érzelmi megterhe-
lés következtében alakul ki. Az állapot 
során a személy tartós tehetetlenséget, 
inkompetencia-érzést, csökkent mun-
kakedvet él meg, motivációja és telje-
sítménye csökken, munkahelyi elfog-
laltságait monotonnak és értéktelennek 
ítélheti meg.

Az érintettel beszélgetve a burn- 
out szindróma egyes szakaszai jól felis-
merhetőek. A munkavállalónak jelezheti a 
problémát, ha hangulati élete megválto-
zott, fáradékony, motivációja, munkahelyi 
teljesítménye csökkent, emberi kapcso-
latai elszemélytelenedtek. Mindemellett 
rendelkezésre állnak olyan tünetbecslő 
kérdőívek is, melyek segítségével azono-
sítani lehet a kiégés kezdeti jeleit.

Külső segítség nélkül nehéz leküzdeni 
ezt az állapotot, így ajánlatos a panaszok 
enyhítése végett szakemberhez fordulni.

Mi ez és honnan 
ismerhető fel?
A félreértések elkerülése érdekében már 
most le kell szögezni: kiégés nem csak a 
munka világában érhet utol minket. A 
hosszú ideje fennálló, érzelmileg igénybe 
vevő helyzetek is előidézhetik. Példának 
okáért a gyermeküket egyedül nevelő szü-
lők, a tartós ellátásra szorulókat gondo-
zók is érezhetik úgy, hogy ,,elfogynak” az 
igénybevételtől. Ha közönyösség, fásultság 
vagy épp túlérzékenység jellemez minket, 
ha elhanyagoljuk magunkat, érdemes az 
alábbi kérdéseket végiggondolni. 

Kapok pozitív visszajelzést az ,,otthoni 
műszakban”? Elismerik ezen tevékenysé-
geim értékét? Tudok érdemben segítsé-
get kérni, ha elfáradtam a kihívásokban? 
Van-e hobbim, támogató baráti köröm a 
kötelességeimen kívül? Van lehetőségem 
időnként kikerülni ebből az érzelmileg 
és fizikailag is megterhelő térből? Fontos 
emlékeztetni magunkat arra is, hogy éle-
tünk színterei csak mesterségesen szét-
választhatók, valójában minden történés 
kihat a többi területre is. 

 A HÓNAP AKTUALITÁSA

Ha magánéletünkben megjelenik a 
pszichének ez a védekező mechanizmu-
sa – hiszen tulajdonképpen ez a teljes 
elidegenedés óvja meg az idegrendszert 
az összeomlástól –, akkor hivatásunk-
ban is résen kell lenni. Persze  ettől füg-
getlenül is lehet, hogy azt vesszük észre, 
hogy a munkavégzés során egyre több-
ször, szinte a mondat közepén felejtjük 
el a szavakat. Esetleg gondolataink meg-
állíthatatlanul száguldanak? Vagy azt 
érezzük, hogy kifejezetten nehéz kon-
centrálni? Netalán teljesen elvesztettük 
érdeklődésünket, céljainkat? Amikor 
végiggondoljuk ezeket a kérdéseket, ne 
hazudjunk magunknak! A valóságot kell 
feltárni, még ha fájdalmas is. 

Nem csak 
az úri népek baja
Kutatások azt bizonyítják, hogy nem a 
munka jellege, hanem bizonyos örök-
lött tényezők, személyiségjegyek és ter-
mészetesen a munkahelyi körülmények 
is előre jelezhetik: ki fog kiégni. A ge-
netikai alapokhoz sorolhatjuk, hogy ki 

 A HÓNAP AKTUALITÁSA 

A kiégés nem egyszerűen 
,,kétoldali munkaundor” 
vagy végtelen kimerült-

ség. A szimpla stressztől 
is különbözik, ugyanis 

a stresszes ember még 
el tudja képzelni, hogy ha 

kordában tartja a dolgo-
kat, akkor jól érezheti 

magát. A kiégett személy 
erre már képtelen. 

Üresség és motiváció 
nélküliség jellemzi, 

aki már nem hisz 
a pozitív változásokban. 

miként küzd meg a stresszhatásokkal. 
Vagyis akik kisebb problémákkal sem 
tudnak hatékonyan szembenézni, azok 
nagyobb valószínűséggel kiégnek azok-
hoz képest, akik intenzív megterhelés 
mellett is előremutató módon oldják 
meg a helyzeteket.

Személyiségvonások közül rizikófak-
tort jelent a perfekcionizmus, a pesz-
szimizmus és az állandó hatékony-
ságlázban égő, úgynevezett A-típusú 
személyiség. És hogy a munkáltatóknak 
is legyen min elgondolkodni… Nagy-

ban növeli a kiégés esélyét a szakmai el-
ismerés hiánya, az alacsony jövedelem, 
a hosszú munkaidő, a kevés szabadidő, 
ha nincs lehetőség karrierépítésre, vagy 
ha értelmetlenül sok az adminisztráció.

Legyünk kíméletesek
magunkkal szemben!
A kiégést nehéz észrevenni és ugyano-
lyan nehéz felépülni belőle. A hétköz-
napokban megélt tudatosság segíthet 
megelőzni ezt az állapotot. Tehát gyanú 
esetén először is kerüljünk a saját fon-

tossági listánk élére! Figyeljük csak meg 
magunkat egy kicsit! Mik azok a hely-
zetek, amik feszültséget keltenek ben-
nünk? Mikor érezzük úgy, hogy elfogy 
a türelmünk? Milyen helyzetekben tör-
ténik ez, és mi jellemzi ezeket? Hogyan 
viselkedünk ezekben a helyzetekben? 
Milyen okok állhatnak mögöttük?   Le-
gyünk őszinték! Ezeket végiggondolva 
ki kell tudni mondani magunknak, hogy 
,,elég, ez túl sok nekem!” Ha ezzel meg-
vagyunk, akkor pedig folytassuk a sort 
azzal, hogy az alábbi javaslatokból leg-
alább egyet elkezdünk beépíteni a hét-
köznapjainkba.

Például felejtsük el, hogy terhet je-
lentünk a környezetünknek! Merjünk 
kapcsolódni a hozzánk közel állókhoz 
és legyünk közvetlenebbek munkatár-
sainkkal. Ha már mindenáron kerülni 
akarunk valamit, akkor az legyen a ne-
gatív emberekkel való kapcsolattartás. 
Szánjunk időt napi szinten valami kre-
atív időtöltésre vagy egy 10 perces, min-
den és mindenki nélküli” sétára. No és 
persze igyekezzünk minél többet aludni 
és a destruktív megküzdési módokat 
(mint pl. cigaretta és alkohol) elfelejteni. 

Katona Katalin
okleveles pszichológusAmikor kicsúszik 

       kezünkből az irányítás

Az elhanyagolt hallásveszteség kutatások szerint a depresszió, az Alzheimer-kór és a demencia 
előfordulásában is szerepet játszik. Mentális és fizikai egészségünk megőrzése érdekében 
fontos, hogy hallásunk rendszeres vizsgálata is rutinná váljon.   

A résztvevők száma a szűrővizsgálatokra korlátozott. A szűrések előre kiadott időpont alapján 
történnek. 

Időpontra regisztráció a következő ingyenes telefonszámon: 06 80 182 182
Mire számíthat? 

 Fájdalommentes, ingyenes hallásvizsgálat

 Ingyenes véroxigénszint mérés, mely által tájékozódhat a szervezet oxigén-szállító kapacitásáról.*

 Biztonságos, higiénikus környezet, minden ügyfél után fertőtlenítés

 Nincs sorban állás, egyszerre egy ügyféllel foglalkozunk

 Azonnali eredmény 

Ön mikor járt utoljára hallásvizsgálaton?

Ingyenes hallásvizsgálat és véroxigénszint mérés
45 év feletti helyi lakosok számára
2022. június 1-30. között
Szánjon 15 percet hallása egészségére!

*A kapott eredmény tájékoztató jellegű. Amennyiben rendelkezik hallókészülékkel kérjük, annak kiskönyvét hozza magával!

Üzleteink listáját megtalálja honlapunkon:  www.geers.hu

Egészség
Napok
Június
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 FÓKUSZBAN A NYÁR

Az evésben, ivásban és beszédben is zavaró herpeszes 
hólyagocskák gyakori, nemkívánatos vendégek.  
Rossz hír, hogy a várva várt napsugárzás, egy jóízűen  
elfogyasztott ebéd vagy egy csók következménye is  
lehet az ajakherpesz.

Ha egyszer már volt, 
többször is lehet
Tíz emberből legalább nyolc hordozza az 
ajakherpesz kialakulásáért felelős Herpes 
simplex I. vírust. Közülük minden ne-
gyediknél alkalmanként meg is jelennek 
a tényleges tünetek. A kezelés nélkül 
7-10 napig tartó betegség a száj környé-
két érintő égő, bizsergő érzéssel, hólya-
gosodással, majd pörkösödéssel, esetleg 
kisebb vérzéssel jár.

Sajnálatos hír, de aki már egyszer 
szembesült az ajakherpesszel, az sosem 
tud megszabadulni az azt kiváltó vírus-
tól. Nála bármikor visszatérhetnek a 
herpeszes hólyagocskák, amik fájdalom-
mal járnak, kozmetikai és pszichés prob-
lémát okoznak. Különösen nagy a vissza-
térés esélye akkor, ha az immunrendszer 
valamilyen ok miatt legyengül, és teret 
enged az addig „szunnyadó” herpesz-ví-
rusoknak.

Egyéntől függően évi egy, de akár évi 
tizenkét alkalommal is reaktiválódhatnak 

a herpesz vírusok, újra és újra a tünetek 
szemmel látható fellángolásához vezetve.

A stressz, mint az immunrendszert 
gyengítő tényező jelentősen hozzájárul-
hat a herpesz kiújulásával szembeni fo-
gékonyság növekedéséhez.

Teljes biztonsággal
nem előzhető meg
A herpesz gyógyulási idejének a lerövidí-
tésére, a panaszok enyhítésére és a szem-
mel is látható tünetek részleges elfedésére 
számos patikaszer szolgál, akár vény nél-
kül elérhető formában is. A herpesz keze-
lésében az időfaktornak kiemelten fontos 
szerepe van, valamennyi patikaszer ak-
kor a leghatásosabb, ha annak az alkal-
mazását a lehető legkorábban elkezdik.

Többféle patikaszer 
közül lehet válogatni
 Az ajakherpesz kezelésében leggyak-
rabban alkalmazott vírusellenes ható-
anyagok a herpeszvírusok szaporodását 

gátolják. Ezeknek a készítményeknek 
az 5 napon át tartó, napi többszöri, jel-
lemzően 5-7-szeri alkalmazása, mintegy 
0,5-2,5 nappal rövidítheti le a herpeszes 
hólyagocskák gyógyulásának az idejét;
 Tromantadin vagy dokozanol hatóanya-
gú külsőleges szerek is ajánlhatók; ezek a 
vírusok szervezeten belüli terjedésének 
szabnak gátat;
 Karbenoxolon tartalmú gél is használ-
ható, ami fájdalomcsillapító és gyulladás-
csökkentő hatást fejt ki;
 A gyógynövény alapú készítmények 
közül szóba jöhet a citromfű kivonatát 
tartalmazó krémek használata; 
 Cink-szulfát tartalmú szárító krémek, 
kenőcsök is bevethetők a gyógyulás ér-
dekében. Megjegyzendő, hogy a fogkrém 
is szárít ugyan, de a herpeszt nem kezeli, 
és nem előzi meg;
 A fehérjék egyik építőkövének, a lizin 
aminosavnak a napi néhány grammos 
adagban szájon át történő szedése is ja-
víthat a herpeszesek állapotán. 

Újszerű megoldások: 
tapaszok és lézerek
Elterjedtek a herpeszes hólyagok, pör-
kösödő nyomok leragasztására szolgáló 
hidrokolloid alapú tapaszok. Ezek a ned-
ves sebgyógyulást biztosító tapaszok a ta-
karás révén, a kedvező esztétikai hatáson 
– pl. sminkelhetőség - túl, a herpeszes 
egyénnel kapcsolatba kerülő személyek 
megfertőződését is meggátolhatják.

Sokat ígérőek a lézeres kezelés nyújtot-
ta lehetőségek. Bár lézerrel sem lehet „ki-
űzni” a szervezetből a herpesz vírusokat, 
a lézeres terápia kíméletesen és mellék-
hatásoktól mentesen képes a fájdalmas 
időszak hosszát csökkenteni.

Dr. Harsányi Mária
szakgyógyszerész

Mi válthatja ki 
a herpeszt?
 a napsugárzás ultraibolya 
   komponensei,
 helyi traumák pl. fogászati 
   beavatkozás,
 hormonális változások 
   pl. menstruáció, várandósság, 
 stressz, fizikai vagy lelki kimerültség,
 extrém hideg vagy meleg hatás,
 lázzal járó fertőzések pl. influenza, 

Covid-19,
 az immunrendszer bármilyen okból 

bekövetkező gyengülése pl. immun- 
szuppresszív, rákellenes kezelés miatt.

Ajakherpesz:  
aki egyszer a szájára vette...

 FÓKUSZBAN A NYÁR 

A krónikus májbetegségek 
kialakulása
A máj elengedhetetlen szerepet játszik az 
anyagcsere folyamataiban, a méregtelení-
tésben, illetve egyes vegyületek szintetizá-
lásában és tárolásában. A szervezetben ta-
lálható koleszterin legnagyobb részét a máj 
állítja elő, ez tisztítja meg a beérkező vért, 
számos létfontosságú fehérjét és alvadási 
faktort termel, A-, D- és B12-vitaminokat 
raktároz, valamint a toxikus anyagok le-
bontásában elsődleges szerepet játszik.

Létfontosságú szervünk viszonylag jól 
bírja a fokozott terhelést is, de érdemes 
vigyáznunk rá, mert súlyos következmé-
nyekkel járhat, ha a májunk kapacitása a 
végéhez közeledik. A krónikus májbeteg-

A nyár veszélyes a májra?
Itt a nyár, a családi, baráti összejövetelek, a nyaralás, 
a pihenés, az önfeledt kikapcsolódás időszaka. Ilyen-
kor előfordul, hogy kevésbé figyelünk oda az egészsé-
ges táplálkozásra, a rendszeres mozgásra, és ennek 
veszélyes következményei lehetnek nemcsak a felsza-
ladó kilók miatt, de májunk állapotára nézve is. 

ségek kialakulásának kockázatát növelheti 
a többi között például az elhízás, a cukor-
betegség, az alkoholfogyasztás, a dohány-
zás, a hepatitis-B és -C vírusfertőzés. Így, 
ha a mértéktelen evés-ivás, a nem megfele-
lő higiéniai körülmények, a megszokottnál 
intenzívebb szórakozás, bulizás tartósan 
jelen vannak az életünkben, akkor annak 
májunk láthatja a kárát.

Kávéfogyasztással 
a máj egészségéért
A BMC Public Health című orvosi folyó-
iratban néhány hete megjelent tanulmány 
szerint van egy évezredek óta kedvelt ital, 
melynek rendszeres fogyasztása azonban 
csökkenti a krónikus májbetegségek kiala-

kulásának kockázatát. A tanulmány szer-
zői több mint tíz éven át követték félmillió 
ember egészségi állapotát, és arra a követ-
keztetésre jutottak, hogy azok körében, 
akik napi 3-4 csészényi kávét fogyasztot-
tak, csökkent a krónikus májbetegség elő-
fordulása, és kevesebben hunytak el máj-
betegség következtében.

A kávé előnyös, májvédő hatásai bármi-
lyen típusú kávé rendszeres fogyasztása 
esetében kimutatható. Jó hír ez azoknak, 
akik kedvelik és rendszerint fogyasztják 
akár a frissen főzött, akár az instant, akár a 
magunkkal vihető, aludobozos jegeskávét, 
koffeines vagy koffeinmentes változatban 
egyaránt!

Egy féktelen időszak után természete-
sen nem az a megoldás, ha mértéktelenül 
döntjük magunkba a kávét vagy a belőle 
készült italokat. Valamint itt is fontos a 
mértékletesség, azaz, hogy a napi 5 csészé-
nyi mennyiséget ne lépjük át. De jó tud-
ni, hogy a nyári kilengések hatásait kicsit 
kompenzálni tudjuk a világ egyik legked-
veltebb italával! 
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 FÓKUSZBAN A NYÁR

A daganatos megbetegedések mindig 
multifaktoriálisak, vagyis több tényező 
járul hozzá a kialakulásukhoz, amelyek 
közül nem mindegyikre lehetünk hatás-
sal. A melanoma rizikófaktorai közül né-
hányat azonban befolyásolhatunk. 

Csökkentsük az UV-terhelést! 
Bár az életkorunkat, a nemünket és a genetikánkat nem tudjuk 

befolyásolni, a bőrdaganatok szempontjából egyik legfontosabb ri-
zikótényező, az UV-sugárzás ellen tudunk  védekezni. Ezek a leg-
fontosabb teendők:
 Válasszuk az árnyékot, különösen 11 és 15 óra között;
  Viseljünk természetesen anyagú pólót, kalapot, napszemüveget;
 Használjunk megfelelő faktorszámú naptejet; 
  Védjük a gyerekeket! Mivel a bőr „emlékszik” és az őt érő káro-
sodások összeadódnak, már a kicsiknél is fontos a fényvédelem.

Tegyünk az immunrendszerünk épségéért!
A legyengült immunrendszer számos betegség rizikófakto-
ra lehet, így a daganatos betegségek rizikóját is növelheti. A 
HIV-vírus például nagyon komolyan meggyengítheti a ter-
mészetes védekezőképességet, ezért egyebek közt a daganatok 
megelőzése szempontjából is fontos a megfelelő védekezés és 
az intravénás drogok kerülése. Ugyanakkor azoknak, akik au-
toimmun betegségük, daganatkezelés vagy szervátültetés mi-
att kénytelenek az immunrendszert gyengítő kezelésen átes-
ni, tudniuk kell, hogy a kezelés előnyei messze felülmúlják a 
bőrdaganat kialakulásának kismértékben növekvő rizikóját.  
Amit viszont mindenkinek érdemes prioritásként kezelni: rend-
szeres testmozgással, kiegyensúlyozott táplálkozással és stresszke-
zeléssel minden helyzetben fontos megfelelő állapotban tartani a 
szervezet természetes védekező rendszerét.    

Forduljunk orvoshoz a gyanús anyajegyekkel!
- Nem lehet eléggé hangsúlyozni az önellenőrzés jelentőségét, fon-
tos, hogy rendszeresen átnézzük a bőrünket, új anyajegy, esetleg a 
már meglévő változása után kutatva. Ha bármilyen gyanús jelet, 
változást tapasztalunk, feltétlenül érdemes azt bőrgyógyásznak 
is megmutatni, sőt, akiknek a családjában már volt bőrdaganat, 
vagy esetleg nála korábban  diagnosztizáltak ilyet, évente akkor is 
ajánlott egy teljes testtérképes anyajegyszűrés vagy egy videoder-
matoszkópos vizsgálat, ha nincs szembetűnő változás – mondta  
dr. Rózsa Annamária bőrgyógyász. 

- Előfordulhat, hogy csupán egy dermatoszkóppal észlelhető, 
kisebbnek tűnő aszimmetria vagy színbeli változás az, ami továb-
bi vizsgálatra és végső soron eltávolításra ad okot. Tehát nem elég 
csupán a szemmel látható elváltozásokra felfigyelni, időnként az 
orvosi szűrés is elengedhetetlen.

UV-sugárzás, 
legyengült 
immunrendszer? 
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 ELSŐSEGÉLY

Amennyiben a horzsolt, vágott 
vagy szúrt seb nagy felületet 
érint, erősen vérzik, szemmel lát-

ható szennyezőkkel teli, netán föld vagy 
rozsdás tárgy került bele, orvoshoz kell 
fordulni. Noha ártalmatlannak tűnik, de 
a kisállatok okozta harapás esetén is irány 
az orvos! 

Külön elbírást igényelnek az égési sé-
rülések. Noha ezek elsőre ‒ különösen 
akkor, ha minél hamarabb és minél tartó-
sabban folyó hideg víz alá tartjuk ‒, nem 
bírhatatlanul fájdalmasak, a későbbiek-
ben a fájdalom fokozódhat, és az elfertő-
zés esélye nagy lehet.
 
Véletlenül megfogtuk 
a forró grilltálcát? 
Égést követően ki ne tartaná automati-
kusan hideg víz alá az érintett testrészt? 
Mindez tökéletes első lépés. Ezt követő-
en érdemes a kisebb sebet speciális, égé-
si sérülésekre szánt, hidrogéles, hűtő és 
párnázó hatású kötszerrel befedni. Ez a 
kötszer olyan környezet kínál a sebgyó-
gyuláshoz, mintha folyóvíz alatt lenne 
a seb. Előnyös, ha a steril kötszer géles 
anyaga átlátszó, mert így a sebgyógyulás 
folyamata könnyen nyomon követhető.

Megégette, lehorzsolta, 
megszúrta vagy elvágta?
A kisebb sérülések és sebek otthon is elláthatók. 
Tudni kell azonban, hogy hol a határ, és mikor kell 
orvoshoz fordulni, hogy elkerülhető legyen a jelen-
tős vérvesztés, a fertőzés (akár tetanusz vagy ve-
szettség is) vagy egy csúnya hegesedés. 

Az égési sebek gyógyulását, a hámosodás 
folyamatát segíthetik a dexpantenolos, 
hialuronsavas vagy cinkes készítmények 
is. Ha választani kell, a spray a jó döntés, 
ugyanis  a kenőcsökkel szemben, érintés-
mentes és kevésbé fájdalmas alkalmazási 
lehetőséget kínál

Egy kis horzsolás, 
egy pici vágás, szúrás
Ha nem jelentős a vérvesztés, nem kiter-
jedt a seb és nem került föld vagy rozsdás 
tárgy a sebbe, akkor otthon is ellátható a 
sérülés. Hogyan tehető ez szakszerűen?

1. lépés a tisztítás: 
A tisztítás akkor is elmaradhatatlan része 
a sebellátásnak, ha ránézésre tisztának 
tűnik a seb, vagy úgy véljük, hogy a vér 
már kimosta az esetleges szennyeződést. 
A seb lemosásához, pontosabban leöblí-
téséhez, tökéletesen megfelel a tiszta, lan-
gyos csapvíz. 

2. lépés a fertőtlenítés: 
A tisztítást követi a fertőtlenítés, melynek  
során a sebbe jutott és a sebkörnyéken 
található mikroorganizmusok (baktériu-
mok, vírusok és gombák) elpusztítása a 
cél. Tehát a sebet és a környékét egyaránt 
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fertőtleníteni kell! A sebnél ez ráfújt, rá-
csepegetett vagy ráöntött sebfertőtlení-
tővel, a sebkörnyéknél pedig fertőtlení-
tőszerrel átitatott sebtisztító lapokkal, a 
sebtől távolodva körkörös mozdulatokkal 
tehető meg. A fertőtlenítőszerek közül 
az oktenidin, a polihexanid vagy a povi-
don-jód is választható. Ezek a hatóanya-
gok széles spektrumú baktérium-, vírus 
és gombaellenes hatással rendelkeznek, 
és ezek a sebbe is bejuthatnak, azt nem 
irritálják, nem csípik. 

3. lépés a seb bekenése: 
Ha már nem vérzik a seb és megtörtént 
a fertőtlenítés, a seb bekenhető. Nem 
mindegy azonban, hogy mivel kenik be a 
sebet! Erre a célra speciális, sebgyógyulást 
támogató készítmények javasolhatók, jel-
lemzően hialuronsav-, dexpantenol- vagy 
cinktartalommal. Ezeket a készítménye-
ket vékony rétegben javasolt az érintett 
bőrterületre kenni, hogy optimális, ned-
ves környezetet biztosítanak a sebgyó-
gyuláshoz, és megakadályozzák azt, hogy 
a seb kiszáradjon és varasodjon. Emellett, 
a hámosító, regeneráló készítmények 
hozzásegítenek ahhoz, hogy gyorsabban, 
illetve „szebben”, lehetőleg maradandó 
nyomok nélkül gyógyuljon a seb.

4. lépés a sebfedés: 
A fertőtlenített és esetleg „sebkenőccsel” 
kezelt sebet érdemes befedni. Napjaink 
korszerű sebfedői nem csupán papír- 
vagy pamutdarabok, és a rögzítő ragta-
paszok sem erősen ragadó „epiláló esz-
közök”. 

A modern sebfedők speciális anyagból 
készülnek, magas nedvszívó képességűek, 
sőt a vért és a sebváladékot is magukba 
szívják, miközben nem ragadnak bele a 
sebbe, és a levételkor nem szakítják fel 
azt. Emellett, a sebsarjadzást elősegítő 
sebfedők optimális környezetet kínálnak 
a seb hegmentes gyógyulásához. 

A patikákban széles választékban ta-
lálhatók a hétköznapi szóhasználatban 
sebtapaszként emlegetett szigetkötszerek, 
amik például speciálisan horzsolt vagy 
égett sebek befedésére szolgálnak. Ezek 
középső területe olyan, akár egy kelle-
mesen kipárnázott, géles állagú, a sebbe 
nem ragadó, hűsítő felület; egyfajta „szi-
get”, amit öntapadó felület vesz körül. A 
kényelmi szempontokat figyelembe véve 
már „vízálló”, a zuhanyzást lehetővé tevő 
kivitelben is készülnek szigetkötszerek, 
de elérhetők a gyerekeknek tetsző min-
tákkal dekorált verziók is. 

Dr. Harsányi Mária
szakgyógyszerész
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A befagyott váll szindróma

A vállízület a legnagyobb mozgás-
terjedelmű ízületünk, amely a 
mindennapi életünkben összetett 

funkciót lát el. A befagyott váll, az ízület 
fokozatos elmerevedésével, éjszakai nyu-
galmat is zavaró, erős fájdalommal járó 
betegség, melynek hátterében az ízüle-
ti tok és szalagrendszer kezdetben akut, 
majd később hegesedéssel járó krónikus 
gyulladása áll. Az eleinte mérsékelt, akár 
jelentéktelennek tűnő panaszok fokozato-
san erősödnek, egy idő után a mindenna-
pi életben is jelentős nehézséget, munka-

képtelenséget okozva – mondja dr. Antal 
Imre egyetemi adjunktus, a Semmelweis 
Egyetem Ortopédiai Klinika Váll- és Kö-
nyöksebészeti részlegének vezetője.

Akadályok 
a mindennapokban
A betegség észrevétlen kialakulásához 
az is hozzájárul, hogy a beteg kezdetben 
a vállízület lassan fokozódó merevségét 
a lapocka mozgásainak segítségével még 
kompenzálni tudja, de később már ez a 
lehetőség is kimerül. A páciensek részben 
az erős fájdalom miatt fordulnak orvos-
hoz, részben akkor keresik fel a szakem-
bert, amikor a mozgás elvesztése miatt 
már nem tudnak rendesen dolgozni, autót 
vezetni, öltözködni, tisztálkodni vagy fo-
gat mosni, még fésülködni sem, és egyál-
talán nem, vagy csak korlátozottan tudják 
mozgatni a karjukat – teszi hozzá dr. An-
tal Imre. 

Bizonyos esetekben egy korábbi baleset 
vagy műtét állhat a betegség hátterében, 
kialakulásának oka azonban az esetek 
60-70 százalékában ismeretlen eredetű 

 TUDÁSTÁR

Minden tizedik nőt és 
a férfiak 8 százalékát 
is érinti az úgynevezett 
befagyott váll szindró-
ma, amely olykor hete-
kig – hónapokig tartó 
táppénzre kényszeríti 
az érintett, 40-60 éves 
korosztályt. 

és semmilyen konkrét kiváltó tényezőre 
nem vezethető vissza. A befagyott váll di-
agnózisának megállapításában a vállfunk-
ció vizsgálatán kívül képalkotó eljárások 
(röntgen, ultrahang, MRI) is szerepet 
kapnak.

Az otthoni torna 
kötelező!
A betegség kezelésének három alappillére 
az együttműködő, gyógyulni akaró páci-
ens, az orvos és a gyógytornász – magya-
rázza dr. Antal Imre. A gyógyulás több 
hónapot is igénybe vevő lassú folyamat, 
ami mindegyik résztvevőtől türelmet igé-
nyel. A befagyott váll kezelése a gyakorlat-
ban alapvetően nem műtéti – úgynevezett 
konzervatív – eljárással történik. Szájon 
át szedhető, illetve erősebb fájdalomnál 
az ízületbe adott gyulladáscsökkentő in-
jekcióval történik, így mérséklik a pana-
szokat, hogy a párhuzamosan elkezdett és 
nélkülözhetetlen gyógytorna segítségével 
visszahozhassák az elveszett vállmozgáso-
kat. Fontos, hogy a megtanult tornát a be-
teg otthonában is rendszeresen végezze!

Nagy dolgok

könnyedén
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Ha a gyógyszerünk velünk utazik
Az utazásokra, nyaralá-
sokra készülve végiggon-
doljuk azt is, hogy mit kell 
magunkkal vinni. Lénye-
ges, hogy a személyre/
családra szabott gyógy-
szeres csomag is bekerül-
jön az útitáskába.

Az útipatikának praktikusnak, kis 
helyen elférőnek, ugyanakkor 
az esetlegesen felmerülő prob-

lémákra „elsősegélyt” nyújtónak kell 
lennie. Sok esetben már az is problémát 
okoz, ha „csak” a rendszeresen szedett 
gyógyszereinket kell magunkkal vinni, 
főleg akkor, ha az Európai Unión kívül-
re utazunk, és fokozottan ellenőrzött 
gyógyszert szedünk.

A gyógyszereinkkel való
utazás 7 pontja
1. A rendszeresen szedett gyógyszerekből 
a napokra kiszámolt, szükséges mennyi-
ségnél, mintegy egyharmadával többet 
vigyünk magunkkal! Ha valamilyen ok-
nál fogva nem sikerül időben hazautazni, 
akkor is álljon rendelkezésre elegendő 
mennyiségű gyógyszer.
2. A betegtájékoztató mindig legyen az 
adott gyógyszer mellett, hogy szükség 
esetén lehessen tájékozódni az adagolás-
ról, mellékhatásokról stb.
3. Külföldre utazáskor a rendszeresen 
szedett gyógyszerek hatóanyagának a neve 

és a dózisa legyen felírva, mert lehetséges, 
hogy külföldön más márkanéven érhető el 
a gyógyszer, mint Magyarországon. 
4. Bizonyos gyógyszerek (a fokozottan el-
lenőrzött szert, azaz kábítószert vagy pszi-
chotróp anyagot tartalmazó gyógyszerek), 
így több altatószer, nyugtatószer, szorongá-
soldó és erős hatású fájdalomcsillapító kül-
földre való vitele „adminisztrációt” igényel 
a háziorvos, bizonyos esetekben a házi- 
orvos, és az Országos Gyógyszerészeti és 
Élelmezés-egészségügyi Intézet részéről is. 
5. A folyékony vagy krémes állagú gyógy-
szereket külön zacskóba helyezve ajánlott 
szállítani, hogy azok a csomagolás törése 
vagy sérülése esetén se folyjanak ki.
6. Repülőutak alkalmával érdemes a ké-
zipoggyászban vinni a gyógyszereket, fel-
készülve arra, hogy a feladott poggyászok 
eltűnhetnek, késve érkezhetnek meg.
7. Amennyiben hűtőszekrényben táro-
landó gyógyszert kell magunkkal vinni, 
érdemes azt speciális, jégakkus táskákban 
szállítani. 

Dr. Harsányi Mária
szakgyógyszerész

 PATIKAI KISOKOS 
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A 16-20 ezer forintos gyógyszer ingyen 
jár a súlyos allergiában szenvedőknek. Az 
EPIPEN életet menthet, és immáron TB 
támogatott gyógyszer lett. 

Az életmentő gyógyszer eddig 16-20 ezer 
forintba került, és egy súlyos allergiában 
szenvedőnek 2 darabot mindig magánál 
kellett tartania. Ezeknek az injekcióknak 
pedig 1 év volt a szavatossági ideje.

 HÍREK/ÉRDEKESSÉGEK

Az asztma gyakori krónikus légúti meg-
betegedés, hazánkban a gondozott bete-
gek száma 300 ezer felett van, közülük  
15 ezer embernek súlyos asztmája van.  
Az asztma leggyakoribb tünetei közé tar-
tozik a zihálás, a köhögés, a mellkasi szo-
rító érzés, a légszomj, az éjszakai köhögés 
miatti felébredés, illetve a sípoló légzés.

A diagnózist és a hatékony kezelést 
nagyban nehezíti, hogy a tünetek megle-
hetősen változatosak, valamint a panaszos 
és tünetmentes periódusok váltják egy-
mást. Mivel a betegségre utaló jelek akár 
hosszabb ideig is elmaradhatnak, az aszt-
mások egy része anélkül él együtt a beteg-
séggel, hogy tudná, mi áll a háttérben 
vagy alkalmazná a fenntartó kezelést.

Mivel az asztma gyulladásos betegség, 
ezért a betegek egy részénél az inhalációs 
kortikoszteroid tartalmú gyógyszereket 
folyamatosan, a panaszmentes szakaszban 
is szükséges lenne használni, sok beteg 
azonban mégsem így tesz. Az asztmások 
esetében a betegség ugyan nem gyógyít-
ható, de megfelelően beállított gyógysze-
res kezeléssel és rendszeres orvosi kont-
rollal az érintettek tünetmentes, teljes éle-
tet élhetnek, beleértve a sportokat és az 
egyéb fizikai aktivitásokat is. 

Akinek volt anafilaxiás sokkja,  
ingyen kapja a gyógyszert

A KOCKÁZATOKRÓL ÉS A MELLÉKHATÁSOKRÓL OLVASSA EL A BETEGTÁJÉKOZTATÓT, 

VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT, GYÓGYSZERÉSZÉT!

Ne hagyja, hogy megforduljon
Önnel a világ!

Szédülés, émelygés, hányinger és hányás ellen
nyaralás alatt is Daedalon® – kezelésre és megelőzésre!

Utazási betegség megelőzésére az első adagot az utazás megkezdése előtt ½ órával kell bevenni.
Richter Gedeon Nyrt., székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21., www.gedeonrichter.com

Daedalon® 50 mg tabletta, dimenhidrinát tartalmú, vény nélkül kapható gyógyszer.
Mellékhatás / Nemkívánatos esemény bejelentése és a biztonságos alkalmazással összefüggő kérdés esetén elérhetőség: +36 1 505 7032; medinfo@richter.hu.

A termék alkalmazásával kapcsolatos információkról a termekinformacio@richter.hu címen érdeklődhet.
Document ID: KEDP/DAERJC, Lezárás dátuma: 2022.05.18.

www. daedalon.hu
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A Szun Jat-szen Egyetem tudósai olyan, 
vezeték és elem nélküli kontaktlencsét 
terveztek, amely figyeli a szemgolyón be-
lüli nyomást, és igény szerint szabályozot-
tan adagolja a zöld hályog elleni gyógy-
szert, írja az Index. 

A Nature Communications című folyó-
iratban a napokban publikált tanulmány 
szerint a különleges kontaktlencsék kétré-
tegűek, és az elektromos áramköröket úgy 
építették bele az ívelt és apró felületbe, 
hogy ne akadályozza a páciens látását. A 
lencse érzékelői reagálnak a szemgolyó 
nyomásának változásaira, és ha szükséges, 
a gyógyszeradagoló modul brimonidin 
nevű gyógyszert juttat a szembe.

Gyógyszert is adagol az okos kontaktlencse

A tudósok nyulakon tesztelték a külön-
leges lencsét. A kontaktlencsét viselő cso-
portnál a kísérlet alatt stabilizálódott a 
szemnyomás az időben történt  
gyógyszer-adagolásnak köszönhetően. A 
kontrollcsoportban azonban a szemcsep-
pekkel kezelt nyulaknál kezdetben nyo-
máscsökkenést, majd a szemnyomás 
gyors emelkedését tapasztalták a kutatók.

Sokan éreznek késztetést 
arra, hogy még a bikini-
szezon előtt leadjanak 
jó néhány feleslegesnek 
vélt kilót. Mit lehet tudni 
a legismertebb zsírége-
tőkről? Angyal Viktória, 
sportdietetikus szerint 
érdemes körültekintően 
eljárni az úgynevezett 
zsírégetőkkel, és tudato-
san felépíteni egy test-
súlycsökkentő programot.   

L-karnitin
Bár számos termék ígéri az L-karnitin 
„zsírégető” hatását, tudni kell, hogy ezt 
a hatást még soha nem sikerült egyetlen 
kutatásnak sem hitelt érdemlően bizonyí-
tania vegyes étrendű felnőtt embereknél. 
Az L-karnitin tulajdonképpen egy ami-
nosav, amely a zsírsavak transzportjában 
játszik fontos szerepet. 

Állítólagos zsírégető hatását sokan 
azzal magyarázzák, hogy mivel a kar-
nitin a zsírsav szállítórendszer alkotója, 
így a zsírokban lévő energia csak raj-
ta keresztül használható fel, tehát a zsír 
energiává történő átalakításához szük-
séges. Amennyiben növeljük a meny-
nyiségét, hatékonyabban csökkenthető a 
magas vérzsírszint – áll a hirdetésekben.  
Az L-karnitinnak valóban lehet pozitív 
hatása: egyrészt segíti a regenerálódást, 
mivel súlyzós edzések után mérsékli a 
mikrosérüléseket, másrészt állóképességi 
sportoknál más anyagokkal (pl. koffein-
nel és/vagy szénhidráttal) együtt kifeje-
zetten javíthatja a sportteljesítményt. 

Mozgás és megfelelő étrend hiányában 
az L-karnitin sem tudja leolvasztani a ki-
lókat.

CLA (konjugált linolsav)
A CLA, vagyis a konjugált linolsav első-
sorban a tejtermékekben található, bár 
kisebb mennyiségben a húsban, a tojás-
ban és a növényi olajokban is előfordul.  

Ezt azt jelenti, hogy a vegyes táplálkozás-
ban természetes úton is bevisszük ezt az 
anyagot, átlagosan 150-200 mg-ot naponta. 

A CLA számos „zsírégetőnek” nevezett 
étrend-kiegészítő hatóanyaga is, és igaz 
ugyan, hogy állatkísérletekben általában 
csökkentette a test zsírtartalmát, de az em-
beri test összetételére gyakorolt hasonló 
hatását nem minden eredmény igazolta. 
A CLA-nak más jellegű hatásait is vizsgál-
ják, amelyek közül a legjelentősebb a rák- 
ellenes hatás. 

Piruvát
A piruvát (vagy pyruvat) tulajdonkép-
pen a piroszőlősav savmaradéka, egy 
olyan, minden sejtünkben megtalálható 
anyag, amely a fehérjék és szénhidrátok 
lebontása során keletkezik, majd tovább 
alakulva részt vesz az energiatermelő fo-
lyamatokban.

Számos pozitív tulajdonságot megfogal-
maznak a reklámok,  például, hogy növeli 
az edzéshez szükséges energiaszintet, akti-
válja az anyagcserét, csökkenti az éhségér-
zetet, erős, természetes zsírégető. A szak-
irodalomban kevés, piruváttal kapcsolatos 
klinikai vizsgálatról számolnak be.

Az amerikai National Institutes of 
Health ajánlása alapján a piroszőlősav  
50 százalékos oldata külsőleg alkalmazva, 
enyhíti a bőr öregedésének látható jele-
it, csökkenti a ráncokat, valamint a nap 
okozta sötét foltokat. 

Hogyan adhatjuk le 
a felesleget?
A fogyás kérdésében csak egyetlen általá-
nos aranyszabály van: a bevitt energiának 
kevesebbnek kell lennie, mint a felhasz-
nált energiának. Ezen belül mindenkinél 
egyénre szabottan dőlhet el, melyik mód-
szer a leghatékonyabb, hiszen például 
egy sportolónál nem lehet ugyanolyan 
drasztikus megvonást alkalmazni, mint 
egy passzív, elhízott személynél, hiszen az 
teljesítményromláshoz vezethet. 

Utóbbinál viszont a mozgás az, amely-
nek felépítése nagy körültekintést igényel 
és csak fokozatosan szabad beépíteni az 
életmódba. Fontos a megfelelő étrendi 
stratégia megválasztása is. Versenyspor-
tolók esetében mindezt a célhoz kell igazí-
tani, hiszen sokszor a teljesítménynövelés 
elérése a testsúlycsökkentéssel párhuza-
mosan nehezen összeegyeztethető. 

Ami a táplálkozást illeti, rengeteg di-
vatos testsúlycsökkentő program jelent 
meg az utóbbi időben. Legnépszerűbbek 
az alacsony szénhidráttartamú étrendek, 
amelyek testsúlycsökkenést eredményez-
nek, mellette azonban számos egészség-
ügyi probléma kialakulásához járulhat-
nak hozzá. 

Az optimális testsúlycsökkentő étrend 
minden esetben személyre szabott, tekin-
tetbe veszi a célokat, az esetleges alapbe-
tegségeket, biztonságos, tartós fogyásra 
törekszik. 

FOGYÓKÚRA/DIÉTA 

Így működnek (vagy nem) 
a zsírégetők

Szigorodik a hevítőrudak árusítása?
A gyógynövényes hevítőrudak, a niko-

tintartalomtól függetlenül, kizárólag do-
hányboltban forgalmazható termékké 
válnak a tervek szerint.

A dohányt nem tartalmazó, hevítéssel 
fogyasztható nikotintartalmú vagy niko-
tinmentes termékeket a forgalmazók és a 
fogyasztók az új típusú dohánytermékek 
alternatívájaként kezelik. A dohánymen-
tes hevítőrudaknak jelentős a piacra kerü-

 A tb-változás májustól él, és akinek már 
volt anafilaxiás sokkja, az ezentúl ingyen 
kapja a gyógyszert, aki pedig veszélyeztetett, 
az 70 százalékkal olcsóbban veheti meg a 
gyógyszert az eredeti árához képest. Mind-
ezt civil és szakmai szervezetek érték el. 

Januárban egy mogyoróallergiás kisfiú 
meghalt, pedig egy ilyen tollal valószínűleg 
az ő életét is megmenthették volna.

lési előnyük. Kiemelt kockázat, hogy a 
termékek bárki által bárhonnan beszerez-
hetők, továbbá, hogy eredetük és összeté-
telük sok esetben nem ismert.

A tervezet feloldja, hogy míg jelenleg a 
gyógynövényes hevítőrudak bárhol be-
szerezhetők, addig a hevítésükre szolgáló 
eszközök kizárólag dohányboltban érhe-
tők el. A módosítás értelmében a termé-
kek online kereskedelme is tiltottá válik.

Az asztma nem 
gyógyítható

NATURLAND 
Fekete nadálytő 2in1
A szövetek regenerálódásáért

Tradicionális gyógynövény készítmény 
fekete nadálytő és árnika hatóanyagai-
val. Zárt baleseti és sportsérülések, 
zúzódások, rándulások okozta véraláfu-
tások, vérömlenyek, gyulladások és duz-
zanatok megszűnésének elősegítésére, 
valamint csonttörések utáni kezelések 
kiegészítésére bőrápolási céllal.
https://naturland.hu/termek/naturland-
fekete-nadalyto-krem-2-in-1-100-ml/
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A magas vérnyomás, a szívbeteg-
ség nem csak gyógyszerrel, de 
életmóddal is kezelhető, sőt, keze-
lendő is, akár az életmód-orvoslás 
keretein belül. Milyen ételeket, ita-
lokat ajánlott kerülni szív-érrend-
szeri betegeknek?

Só
A só a benne lévő nátriumtartalom miatt 
emeli a vérnyomást. A bevitel csökkentése 
az egyik legegyszerűbb módja a magas vér-
nyomás, ezáltal a stroke, valamint a szív- és 
vesebetegség kockázatainak mérséklésére. 
A mennyiség 5 g/nap alá történő redukálá-
sa (amely körülbelül 1 teáskanálnyi) a stro-
ke kockázatát 23%-kal, ezenkívül a szív- és 
érrendszeri betegségek rizikóját 17%-kal 
csökkenti. A magas vérnyomás betegek 
ajánlott napi nátriumbevitele 2-3,5 mg. 

Ugyanakkor a magyar lakosság sófo-
gyasztása 3-3,5-szerese az ajánlottnak. Mire 
érdemes figyelni? Egyrészt nátriumszegény 
só használata javasolt a háztartásokban, 
másrészt érdemes keveset fogyasztani a 
12 legmagasabb sótartalmú élelmiszerből. 
Ezek a kenyér, a húskészítmények, a sajtok, 
a készételek, a levesek, a reggeli gabonafé-
lék, a haltermékek, a chips, továbbá a sós 
rágcsálnivalók, a vendéglátóipari ételek,  
a szószok, a fűszerek és különféle ízesítők.

Alkohol
Az egy alkalommal elfogyasztott három-
nál több pohár alkohol egészen biztosan 
emeli a vérnyomást, kiválthat fibrillációt, 
és rendszeres fogyasztásánál hosszú távú 

emelkedéssel is számolhatunk. Maximum 
napi egy pohár száraz, jó minőségű vö-
rösbor ajánlott. Azt már több kutatás iga-
zolta, hogy a vörösborban is megtalálható 
antioxidáns hatású polifenolok segítenek 
a szívbetegségek megelőzésében, de nem 
azért, mert csökkentenék a vérnyomást. 
Erről szó sincs, a polifenolok ugyanis más-
képpen védik az ereket. 

Ugyan egyetlen pohár vörösbor nem 
eredményez kiugrást a vérnyomásban, de 
a magasvérnyomás-betegségben szenve-
dőknek tisztában kell lenniük azzal, hogy 
fokozhatják bizonyos véralvadásgátlók 
és más gyógyszerek hatását, tehát érde-
mes megbeszélni a kardiológussal, hogy 
az adott gyógyszerelés mellett javasolt-e 
a vörösbor vagy más alkohol fogyasztása.   
 
Transzzsírsavak
A magas vérnyomással élőknek ajánlatos 
kerülniük a telített- és transzzsírsavakat, 
mert nincsenek jó hatással az erekre. Az 
előbbi anyag bőségesen megtalálható 
például a csirke bőrében és a vörös hú-
sokban, ezért érdemesebb sovány, bőr 
nélküli és fehér húsokat a tálra tennünk. 
A transzzsírokkal történő eljárást hid-
rogénezésnek nevezzük, a hidrogénezett 

Alapanyagok 
szívbetegség esetén
 Cékla: nitráttartalmának köszönhe-

tően csökkenti a vérnyomást;
 Fahéj: segít a koleszterin- és triglice-

ridszint csökkentésében;
 Gránátalma: magas antioxidáns- 

tartalmának köszönhetően hozzájárul 
egészségünk és szívünk védelmé-
hez;

 Retek: gyulladáscsökkentő, érlazító 
és koleszterinszint-szabályozó;

 Zab: koleszterincsökkentő hatású;
 Kékszőlő: gyulladás- és vércukor-

csökkentő rezveratrol található benne;
 Quinoa: magas magnéziumtartal-

ma révén segít a szív egészségének 
megőrzésében.

olajok pedig növelik az élelmiszerek el-
tarthatóságát és stabilitását. Éppen ezért, 
ha ezt a feliratot olvassuk, tudhatjuk, hogy 
csínján kell bánni vele. 

Zsíros húsok, tejtermékek
Ha a vérben túl sok LDL-koleszterin hal-
mozódik fel, és a szervezet nem képes 
lebontani, az az artériák falában rakódik 
le. Ezek a plakkok pedig csökkentik az 
erek rugalmasságát, szűkítik az átmérőt. 
Mindezek miatt az erek egyre kevésbé 
képesek a megfelelő vérmennyiséget át-
engedni, ami miatt a környező sejtek 
kevesebb oxigént kapnak, és a szervek 
működése alapvetően károsodhat. Ezt 
elkerülendő fogyasszunk kevesebb vörös 
húst, zsíros tejet, tejterméket.

Takács Vanda
 dietetikus

Csalánkiütéstől 
a torokduzzanatig 
Kipirosodott, irritált bőr, viszketés, 
hólyagok – ezek a rovarcsípések jel-
legzetes tünetei, melyek a legtöbbször 
néhány nap alatt és fájdalom nélkül 
elmúlnak.

A szúnyogcsípés helyén kialakuló duzzanat, bőrpír az esetek 
nagy részében veszélytelen, vakarni azonban nem szabad, mert 

kisebesedéshez és a sebek elfertőződéséhez vezethet, ami továb-
bi panaszokat okozhat. A legtöbb esetben a csípés okozta irritáció 
egy-két napon belül elmúlik, a kellemetlen viszketés pedig többféle-
képpen is kezelhető: hűsítő vagy egyéb nyugtató hatású krémekkel 
– mondja dr. Bánvölgyi András, a Semmelweis Egyetem Bőr,- 
Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika adjunktusa. 

A rovarcsípésekkel méreganyag kerül a szervezetbe, ez pedig 
minden esetben kisebb-nagyobb helyi reakciókat vált ki. Szúnyog-
csípés esetén nagyon ritka esetben, de más rovarok csípésénél gyak-
rabban, akár súlyos tünetek is kialakulhatnak, mint a csalánkiütés, 
vagy akár a torok duzzanata, ilyenkor orvoshoz kell fordulni.

Tigrisszúnyog és társai 
Az egyéni érzékenység nagyon különböző, de a valódi allergiás re-
akció az egyszerű szúnyogcsípés esetében nem bizonyított. Egyes 
csípőszúnyog fajok azonban – például a tigrisszúnyog már Magyar-
országon is megjelent – akár súlyos betegségeket is terjeszthetnek. 
Amennyiben ez a leginvazívabbnak tartott szúnyogfaj csípett meg 
valakit és utána láz, hányinger, fényérzékenység, izom-, ízületi és 
csontfájdalom, esetleg a bőrön vagy a szájban bevérzések jelentkez-
nek, akkor haladéktalanul orvoshoz kell fordulni, mivel ezek súlyos, 
fertőzésekre utalhatnak.

Pókcsípések
A szúnyogoktól részben eltérő csípésük van a pókoknak, mely 
a legtöbb esetben egyszerűen felismerhető, ugyanis jól látható az 
egymástól 1-2 mm-re lévő szúrtcsatorna, ami a pókcsípések jellem-
zője. A tipikus pókcsípés enyhébb esetben kisebb terjedelmű piros, 
szúró, viszkető, égő érzéssel járó duzzanatot okoz, amelyet óvatos 
jegeléssel, hűsítő vagy gyulladáscsökkentő lokális készítményekkel 
kezelhetünk. Ilyen esetekben a tünetek néhány nap alatt elmúlnak. 
Azonban ha a gyulladt terület 10-20 cm átmérőjű lesz, hólyagok, 
esetleg láz alakul ki, a szúrás helye kemény vagy gennyes lesz, akkor 
feltétlenül orvosra lesz szükségünk. 

Méh- és darázscsípések
A méh- és darázscsípések komoly anafilaxiás sokkot is okozhat-
nak az erre allergiás egyéneknél, ami azonnali sürgősségi ellátást 
igényel. Súlyos hasi görcs, hasmenés, hányás, testszerte megjelenő 
csalánkiütés, sápadtság, nyelési zavar, szédülés, ájulásérzés, szájban 
vagy szemben jelentkező duzzanat, köhögés, torokszorító érzés, 
sípoló vagy nehézlégzés, de akár eszméletvesztés is előfordulhat a 
csípés hatására. Azonnal mentőt kell hívni, és az adrenalin tartalmú 
sürgősségi injekciót a betegnek mielőbb meg kell kapnia.

A rovarcsípések enyhébb tüneteit óvatos jegeléssel, hűsítő vagy 
gyulladáscsökkentő krémekkel otthon is tudjuk kezelni, ha ezek sú-
lyosabbá válnak, mindenképpen forduljunk szakemberhez.

A bite away® thermostift egy szabadalmaztatott 
orvostechnikai eszköz, amely kizárólag hő 
hatásával gyorsan és hatékonyan ENYHÍTI a 
rovarcsípés utáni:

  VISZKETÉST
  FÁJDALMAT
  DUZZANATOT

Gyártó: mibeTec GmbH/Németország
Magyarországi információ: Strathmann KG Képviselete
Email: info@strathmann.hu • Tel.: +361 320 2865
Keresse a gyógyszertárakban. EP számlára elszámolható.
Online vásárlás: www.emdirect.hu · www.rextra.hu
Az információ lezárásának időpontja: 2022 május
www.bite-away.com/hu
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EGÉSZSÉGMEGŐRZÉS  EGÉSZSÉGSÉF

Friss zöldfűszeres egytálétel

Hozzávalók 1 adaghoz: 1 konzerv csi-
cseriborsó, 2 marék madárbegysaláta, 
2 paradicsom, egy marék olívabogyó, 
2 szál újhagyma, 2 evőkanál olívaolaj, 
friss borsikafű, majoránna és bazsali-
kom.

Elkészítés: Csepegtesse le a csicseribor-
sót, vágja össze a zöldségeket, és tépje 
össze a friss zöldfűszereket. Az egészet 
jól keverje össze.

Csilis-borsos 
karfiol

Hozzávalók 1 adaghoz: 
30 dkg karfiol, 1 marék 
rizs, 1 zöldpaprika, kevés 
csilipaprika (zöld), curry, 
fekete és zöld bors, 1 evő-
kanál olívaolaj.

Elkészítés: A karfiolt szed-
je rózsáira, és párolja meg 
currys vízben. Ugyanezt 
tegye a rizzsel is. Majd 
halmozza tányérra, vágja 

apróra a zöldpaprikát és a 
csilit, szórja meg a kétféle 
borssal, és forgassa össze 
az egészet olívaolajjal.

Fogyasszon több
egészséges ételt!
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Kérjük a megfejtést, 2022. június 30-ig „júniusi rejtvény” jeligével küldje el a megfejtés@
patikatukor.hu e-mail címünkre vagy zárt borítékban szerkesztőségünk címére: Patika 
Tükör Kft., 1426 Budapest, 72., PF. 94. A 3 db helyes megfejtést beküldő megnyerheti 
a Biomed termékcsomagot a Biomed Kft. jóvoltából.
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Tejcukor-érzékenység
Ha a tejtermékek, például 

nyáron egy fagyi vagy jégkrém 
elfogyasztása után rendsze-

resen puffadás, hasfájás, 
hasmenés vagy hasi görcsök 
jelentkeznek, javasolt kivizs-

gálni, hogy mi okozhatja a 
kellemetlen tüneteket.

A Patika Tükör  júliusi  számából
Ezt tegye, ha a légkonditól 
fájnak az ízületei
Nem csak fej- és torokfájás, de 
ízületi fájdalmak is jelentkezhetnek 
a légkondicionáló nem körültekintő 
használata miatt. Ha belobbant vagy 
kiújult az ízületi gyulladás, minden-
képpen érdemes orvoshoz fordulni.
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Barotrauma: a nyári 
fülfájás egyik oka

Rendszerint a külső 
nyomás hirtelen növeke-
dése okozza a panaszt, 

amit búvárkodás, 
repülés és a magas 

hegyről hirtelen 
ereszkedés is kiválthat.

TÜKÖRBEN 
AZ EGÉSZSÉG

 Hiteles  Többgenerációs 
 Informatív  Aktuális

Látogasson el az Egészségtükör facebook oldalra is!

 Hiteles 
 Többgenerációs 
 Informatív 
 Aktuális



Milyen
a legalapabb Töltsétek ki együtt 

a családdal a Prostamol 
apák napi tesztjét!

A Család Esze? A Tettek Embere? A Példakép?
Tesztünkkel nem csak azt deríthetitek ki, hogy látja egymást apa 
és a családja, de férfiegészségről is többet tudhattok meg.
szeretlekapa.hu
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A  K O C K Á Z A T O K R Ó L  É S  A  M E L L É K H A T Á S O K R Ó L   
O L V A S S A  E L  A  B E T E G T Á J É K O Z T A T Ó T ,  V A G Y   

K É R D E Z Z E  M E G  K E Z E L Ő O R V O S Á T ,  G Y Ó G Y S Z E R É S Z É T !

A Prostamol® uno megelőzi a prosztataszövet további megnagyobbodását és segíti a vizelés feletti kontrollt. A Prostamol® uno 320 mg lágy kapszula 
serenoa repens (szabalpálma) termésének kivonatát tartalmazó, vény nélkül kapható gyógyszer. Felnőtt férfiak jóindulatú prosztata megnagyobbodás I. és 
II. stádiumában jelentkező vizelési panaszainak tüneti kezelésére.

apa?


