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Létezik-e arany középút a szerető és gondoskodó Ursula és az önmaga 
szépségéért szinte bármire hajlandó, már-már kórosan sovány manöke-
nek, vagy a tökéletesen átlagos magyar családapa Mézga Géza és a maga-
zinok címlapjáról mosolygó kisportolt, szép testű férfiak között?

Mit lehet hozzátenni a napjainkban is létező több száz éves gyermek-
ideálhoz? Az angyalkák, vagy Hófehérke törpéi, Shrek, Gimli, Micimackó 
mind-mind bájosak, és nagyon szeretetre méltóak. Ennek tükrében nehéz 
azt leírni, hogy a gyermekkori túlsúlyosság, a cukorbetegség és a magas 
vérnyomás már lassan a teljes fiatalkorú lakosság 10%-át érinti. Döbrögi 
és Falstaff alakja a jóllétet és gazdagságot szimbolizálja, az okos és meleg-
szívű nyomozók: az olasz Piedone, a francia Maigret és a belga monsieur 
Poirot is azt sugallják, hogy a nyugalom, a béke és a szerethetőség gyak-
ran társul túlsúlyos állapottal.

Mindannyian tudjuk, hogy nagyon jó dolog finomat enni-inni. És ki sze-
reti a sótlan ételeket? Kevesen vannak, akik nem esznek szívesen édessé-
get, csokoládét, süteményt vagy fagylaltot. Ki ne szeretne egy finom lako-
ma után lepihenni? És biztosan kevesen vannak, akiknek nem esik jól egy 
forró nyári napon 2-3 korsó jéghideg sör vagy egy hűsítő fröccs. Mindezek 
után vagy helyett, kinek van kedve aktívan mozogni?

A magasvérnyomás-betegség (hipertónia) ma már sokak számára is-
mert fogalom. Ha az internetes keresőprogramba a hipertónia szót be-
ütjük, akkor 0,26 mp alatt 131 000 találat jelenik meg, de ha az angol 
„hypertension” címszóval végezzük a keresést, akkor hasonló idő alatt 
már 24 200 000, igen: több mint 24 millió találathoz jutunk (aki nem hi-
szi, járjon utána…).

A hipertónia olyan betegség, mely az esetek nagy részében sem panaszt, 
sem tünetet nem okoz. Magyarországon egy 2007-ben végzett felmérésből 
kiderült, hogy a hipertóniások körében a túlsúly közel 70%-os, és az emel-
kedett vércukorszint is közel 50%-os gyakoriságú. A nők 40%-a, a férfiak 
harmada ritkábban, mint hetente, vagy soha nem végez fizikai aktivitást. 
Ha az európai országok statisztikáit nézzük, bizony a magasvérnyomás 
okozta szövődmények tekintetében az élen járunk. Az egészségben eltöl-
tött életévekből hazánkban a férfiak 5,3, a nők 3,6 évvel kevesebbet re-
mélhetnek az Európai Uniós átlagnál.

Az elmúlt években a Magyar Hypertonia Társaság és a Magángyógy-
szerészek Országos Szövetsége, a Gyógyszerészi Kamara, a Gyógyszeré-
szi Gondozás Programjával hosszú távú együttműködési megállapodást 
kötött. A két szervezet egyértelmű állásfoglalásában egységesen kíván 
fellépni a keringési betegségek okozta szövődmények ellen. A gyógyszeré-
szek számára tartott több hipertónia tárgyú előadást követően közel 100 
gyógyszertárban nyílik már lehetőség vérnyomásmérésre, melynek esz-
közhátterét az OMRON cég biztosította. A gyógyszerészek már korábban 
vállalták a vércukormérést, így ezzel is aktívan segítik a két népbetegség 
– a magasvérnyomás- és cukorbetegség – gyakoribb felismerését, ellenőr-
zését, gondozását, ezért különösen remélem, hogy ebben a számunkban a 
gyógyszerészek, asszisztensek is megtalálják az őket érdeklő témákat.

Változtassuk meg ideáljainkat, életmódunkat, étkezési- és gyógyszer-
szedési szokásainkat!? Ebben a számunkban a magasvérnyomás- és cu-
korbetegség témakörét körbe járva ebben igyekszünk segíteni Önnek. 
Kedves Olvasó, tartson velünk!

Dr. Barna István
a szerkesztőbizottság elnöke, a Magyar Hypertonia Társaság főtitkára
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Lapunk megrendelhető

A Hypertonia és a kardiovaszkuláris rendszer 
2008-ban 3, a Diabetes 6 alkalommal jelenik 
meg. Személyes átvételkor ingyenes, postai 

megrendeléskor az alábbi postázási költséget 
kérjük befizetni:

A 2008. évi hátralévő egy, illetve kettő (Diabetes) 
szám postázási költsége:

Példány-
szám

Hypertonia Diabetes Hypertonia 
+ Diabetes

  1  180 Ft  330 Ft  420 Ft
10–50 1500 Ft 3000 Ft 4200 Ft

 51–100 2200 Ft 4400 Ft 6160 Ft
101–150 2750 Ft 5500 Ft 7700 Ft

A megrendeléseket a befizetés beérkezésétől áll 
módunkban teljesíteni. A Diabetes lappal közös, 

kedvezményes együttrendelés azonos időbeli 
postázást jelent.

A befizetés módja: rózsaszín postai utalványon a 
kiadó címére kell feladni a pénzt, kérjük a feladó 
nevét, címét – ahova a lapot kéri – olvashatóan 

feltüntetni.

A kiadó címe: Tudomány Kiadó, 
1146 Budapest, Hermina út 57–59.

A betegek közösségei átutalással is fizethetnek az 
alábbi számlára: 10402166–21634572

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

Lapunk megjelenését támogatta:
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A családorvosi munka egyik sajátos vonása a folyama-
tos betegellátás. Ez alatt az értendő, hogy egy páciens 
praxisba bejelentkezése után mindig a választott csa-
ládorvossal találkozik, a legtöbb betegségére helyben 
megkapja a szükséges ellátást. A heveny betegségek 
ellátása mellett ez természetesen vonatkozik a krónikus 
bajok, mint például a magasvérnyomás-betegség gyó-
gyítására is. Hónapról hónapra, évről évre, mindig az ál-
lapottól függően, a szövődményeket, a társuló egyéb 
betegségeket figyelembe véve látjuk el betegeinket! 
Azt is gondolhatjuk, hogy ez a folyamat hamar egysze-
rűvé válik, meglepetéseket nem tartogat. Nemrégiben 
az otthonában látogattam meg egyik régi betegemet 
– nevezzük csak Beteg Lászlónak – soron következő ál-
lapotfelmérésre, kezelésellenőrzésre, gyógyszerfelírásra. 
A látogatás során meglepő tapasztalatokkal gazdagod-
tam. Szolgáljon tanúsággal mások számára is, legyen el-
gondolkodtató orvosnak és betegnek egyaránt!

Beteg Lászlót 21. éve is-
merem, kórházban dol-
gozó orvosként helyette-
sítettem nyári szabadság 
idején egy családorvosi 
körzetben, amikor elő-
ször találkoztunk. Pén-
tek este tréningruhában, 
csapzottan érkezett a 
rendelőbe, éppen baráti 
focimeccs után. Fizikai 
terhelést követő mellka-
si fájdalomról panaszko-
dott, 40 évesen. Akkor már nyolc éve tudott magasabb 
vérnyomásáról, de rendszeres gyógyszerszedésben, 
ellenőrzésben nem volt partner. Az állapot, a kórelőz-
mény kórházi beutalást követelt, az EKG-vizsgálat so-
rán észlelt eltérések még inkább megerősítették azt. 
A szív-intenzív osztályon megállapították a koszorú-
ér-betegséget, stabilizálták állapotát, szívinfarktust 
nem találtak. Betegsége, rizikóállapota miatt további 
vizsgálatokat, koszorúérfestést terveztek, de az akkori 
időkben erre hónapokat kellett várni. Nem volt Beteg 
Lászlónak szerencséje, a várakozási időben újabb szív-
rohama alakult ki, az már szívinfarktusba torkollt. 
Rehabilitációja kiválóan sikerült, néhány hónap múlva 
eredeti munkakörében továbbdolgozott, szívpanaszai 
teljesen megszűntek. Mint kiderült, lassan orvosait is, 
gyógyszereit is elfeledte. Közös történetünk 1997 má-
jusától folytatódott, újabb kórházi kezelés után keres-
tek mint újonnan választott családorvost. Az elmara-
dó orvosi ellátás, a gyógyszerszedés elhagyása után a 
szívinfarktus 10. évfordulóján agyi érelzáródás alakult 
ki, jobb testféli bénulás, beszédzavar maradványtüne-
tekkel. Zárójelentése szerint időközben kialakult zsír-

anyagcsere-zavara is, emelkedett volt a koleszterin-
értéke, valamint cukorbeteggé vált! Munkaképességét 
elvesztette, leszázalékolták. Unokája születése azon-
ban új erővel töltötte fel. „Mit kell tennem, Doktor 
Úr, hogy az unokámmal még focizhassak?”– tette fel a 
kérdést Beteg László. Szerződést kötöttünk! Életmód-
váltás indult, törekvés az egészséges, diétás étkezés-
re, komoly súlycsökkentő programba kezdett. Előírt 
gyógyszereit pontosan szedte, a szakorvosi kontrollo-
kat teljesítette. Gyógytornász, logopédus segített.

A sikeres rehabilitáció első fokmérője volt, hogy 
régi munkahelye portás munkakörben foglalkoztatta. 
A csúcspont természetesen az unoka-nagypapa foci-
meccs volt!

Nos, Beteg László állapota stabilnak volt ítélhető, 
az aktuális vizsgálat is ezt mutatta. Utolsó kérdésként 
a további gyógyszerszedést beszéltük meg. S itt jött a 
rejtély…

„Tegyünk rendet a 
gyógyszeres szekrény-
ben, Doktor Úr! Már nem 
tudom, hogy mit szed-
jek!” Gondoltam, a rek-
lámok hatására számos 
„csodaszert” látok majd, 
s válasszam ki a szedésre 
érdemeseket. Meglepeté-
semre a megszokott, ál-
talam receptre írt szerek 
mellett sok egyéb gyógy-
szeres doboz kacsintott 
rám a szekrényből.

Az alapgyógyszerelés hármas kombinációjú vérnyo-
máscsökkentő, véralvadásgátló, koleszterincsökkentő, 
izomgörcsoldó gyógyszerek voltak.

A vérnyomás csökkentésére szolgáló szerek mind-
egyikéből két-háromféle, azonos hatóanyagú szer sora-
kozott a polcon, háromféle véralvadásra ható, három-
féle koleszterinmérséklő és kétféle görcsoldó gyógyszer 
tette teljessé a kis patikát.

Mindez honnan és hogyan? Kardiológus és ideggyó-
gyász kolléga időszakosan és kivételesen írt receptet 
Beteg Lászlónak. A patikában nemegyszer helyette-
sítették a felírt, de éppen nem kapható szereket. Így 
bővült a házi patika ismeretlen, félve vagy egyáltalán 
nem szedett orvosságokkal. A rejtélyt lassan és apró-
lékosan megoldottuk, a gyógyszereket közösen beazo-
nosítottuk, a gyógyszerszedési utasítást megszerkesz-
tettük, a kérdéseket tisztáztuk.

A családorvos napi tevékenysége még számtalan sa-
játosságot hordoz. Ez persze elmondható minden orvo-
si szakágról, az ideggyógyász is találkozhat ritka kór-
képpel, a vesegyógyász is indíthat speciális kezelést, 
a sebész is végezhet bravúros műtétet. Mi, családor-

A gyógyszeres szekrény rejtélye…

Meglepetésemre a megszokott, általam 
receptre írt szerek mellett sok egyéb 
gyógyszeres doboz kacsintott rám a 

szekrényből. A vérnyomáscsökkentésére 
szolgáló szerek mindegyikéből 

két-háromféle, azonos hatóanyagú 
szer sorakozott a polcon, háromféle 

véralvadásra ható, háromféle 
koleszterinmérséklő és kétféle görcsoldó 

gyógyszer tette teljessé a kis patikát.
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vosok akár évtizedeken át követhetjük, gyógyíthatjuk 
ugyanazt a páciensünket, változtathatjuk gyógykeze-
lését, küldhetjük az éppen aktuális szakorvosi konzíli-
umba. A „megszokott” bajokon túl, krízishelyzetekben 
hozhatunk jó vagy kevésbé jó döntéseket tudásunk-
tól, tapasztalatunktól és lehetőségeinktől függően. 
Ideig-óráig páciensünk kikerülhet látókörünkből, más 
specialista orvosok kezelik, gyógyítják őket. Bizonyos 
idővel újra hazakerül betegünk, és a kezelés, a folya-
matos betegellátás, beteggondozás a családorvosnál 
folytatódik. A rendszeres találkozások betekintést en-
gednek az egész család életébe, a családorvos a csa-
lád részévé válhat. A testi bajokon túl sokszor a család 
egyéb gondjaiba, kríziseibe is beleláthatunk, sok eset-
ben még tanácsadóvá is válhatunk.

Ellátási sajátosságunk tehát a hosszan tartó, sze-
mélyes, folyamatos és partneri orvos-beteg kapcsolat. 
Természetesen ez csak kölcsönös bizalomra, elfoga-
dásra épülhet. Az orvos javaslatait, tanácsait, ezzel 
együtt a rendelt kezelési utasításait a betegnek el kell 
fogadnia, megvalósításukra törekednie kell. Alapvető 
az is, hogy a családorvosnak is fel kell mérnie a beteg 
tenni akarását, együttműködési készségét. Akár több-
szöri megbeszélések, egyeztetések szükségesek az „or-
vos-beteg szerződés” megkötéséhez. Igen, egy íratlan, 
de az orvos által megfelelően dokumentált szerződésről 
van szó. A családorvos elmondja, elmagyarázza az álla-
pot, a betegség lényegét. Felvázolja a páciens aktuális 
állapotát, és ehhez meghozza a kezelési döntést. Ter-
mészetesen sok esetben egyéb szakorvosi javaslatokat, 
tanácsokat is figyelembe vesz ehhez. Legtöbb esetben 
a végleges döntés, a gyógyszeres recept felírása a pra-
xisban, a családorvosnál történik meg. A magam ré-
széről a receptekkel együtt részletes gyógyszerszedési 
útmutatót is átnyújtok a betegnek, mikor, mit, milyen 
adagban szedjen. A krónikusan ellátott betegek eseté-
ben gondozási füzetbe jegyezzük fel mindezt, ott köny-
nyen nyomon követhető az aktuális kezelés, az esetle-
ges módosítás. Mindez szép és idilli kép…..

Ez a valóság? Azt szedi vagy szedheti a beteg, amit 
orvosa felírt. Úton-útfélen a szlogen „kérdezze meg 
kezelőorvosát vagy gyógyszerészét”! Ön valóban meg-
kérdezi? Van rá lehetősége? Amit az orvosa rendelt, ép-
pen hiánycikk? Semmi baj, a gyógyszerész máris ajánl 
mást, helyettesíti a rendelt szert, Ön elfogadja? A kór-
ház vagy ambulancia által elrendelt gyógyszert orvosa 
nem írja fel, olcsóbbat ajánl, mert azért nem bünteti a 
Biztosító? Sőt a patikában még olcsóbbat ajánlanak – 
ugyanaz, csak a neve más –, veszi, viszi és eszi???

Tény – és a magasvérnyomás-betegség esetében kü-
lönösen –, hogy számos gyógyszer rendelkezik másolt, 
úgynevezett generikus formájában is. A gyógyszerfej-
lesztések kapcsán több ezer vegyületet, molekulát vizs-
gálnak a szakemberek, míg végül meglelik azt az egyet, 
ami gyógyszerré válhat. Nem nehéz elképzelni, hogy ez 
a kutatás, fejlesztés sok-sok millió forintba (dollárba, 
euróba…) kerül. A gyógyszer árában ezeket a költsége-
ket is meg kell fizetni. Természetes, hogy ezeket az egye-

di, originális szereket szabadalom védi éveken át. Amíg 
ez a piaci védelem tart, más gyógyszergyár ugyanazt a 
gyógyszert nem állíthatja elő, nem forgalmazhatja. A 
szabadalmi védelem lejárta után azonban szabad a vá-
sár. Aki képes előállítani a vegyületet, gyógyszerré for-
málja, majd a hatósággal elfogadtatja, törzskönyvezteti, 
eladhatja a szert. Itt már nincs hosszas keresés, pró-
bálkozás, kísérlet, olcsóbb is az előállítás. Olcsóbb lehet 
az ár is. Az elfogadtatás alapja egy gyógyszer-egyenér-
tékűségi vizsgálat. Ilyenkor néhány egészséges önkén-
tesen ellenőrzik a gyógyszerbevétel után a vérben lévő 
gyógyszerszintet, annak változását. Ez persze lehet 
rosszabb és lehet jobb is egy bizonyos határon belül, 
mint az eredeti…, de mindez milyen gyógyszerhatást 
hordoz? Mit érez a beteg a bevétel után? Jobban leviszi 
a vérnyomást, vagy kevésbé hatékony? Okoz-e váratlan 
hatást vagy mellékhatást? Hogyan viselkednek a tablet-
ta vivőanyagai? Más gyógyszerekkel együtt használva 
nem keveredik kölcsönhatásba?

Minden orvosnak a gyógyszeres kezelés beállítá-
sát megfelelő gondossággal, körültekintéssel kell el-
végeznie! Ehhez elengedhetetlen, hogy a beteg azt a 
gyógyszerformát (akár originális, akár generikus), azt 
a gyógyszermennyiséget és annyiszor használja, ahogy 
azt kezelőorvosa elrendelte. Ehhez kell a beteg globá-
lis, teljes körű ismerete, a gyógykezelés tudományos 
bizonyítékai, az orvos egyéni tapasztalata a rendelt 
gyógyszerekről, a gyógyszergyári tájékoztatások. Csak 
akkor várható el a hatás pontos lemérése, esetleges to-
vábbi kiegészítések, módosítások megtétele, ha min-
den az előírások szerint, az orvos és a beteg szerződése 
alapján történik.

A családorvosi ellátás sajátosságai közé bevehetjük 
a gyógyszerszekrények időszakos ellenőrzését is?

Nyitott kérdés, hány ilyen rejtélyes gyógyszerszek-
rény lehet a körzetemben?

És kedves Olvasó, mit rejt az Ön gyógyszeres szek-
rénye, mikor rendezte Ön a házi patikáját?

Ismeri pontosan az orvosa által elrendelt gyógy-• 
szereit?
Tudja mit miért használ?• 
Esetleg hány azonos hatóanyagú tablettája van, • 
ha a gyógyszer neve nem is ugyanaz?
Mit tesz a gyógyhatású készítményekkel? Hasz-• 
nálja némelyiket?

Legyen körültekintő, legyen óvatos!
… vagy kérdezze meg kezelőorvosát!

Dr. Antalics Gábor  Belgyógyász, il-
letve háziorvostan szakorvosként 17 
éve dolgozik Budapest XVII. kerületé-
ben. Kiemelten a szív- és érrendszeri 
betegek ellátásával, kezelésével fog-
lalkozik, ebben a témában orvostan-

hallgatókat, illetve szakorvosjelölteket is oktat az Egye-
tem Családorvosi Tanszékén. Praxisában rendszeresen 
gyakorlati orvosképzés is folyik.
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A 70-es években is szép számmal kezeltünk magas vér-
nyomású betegeket. Mások voltak a határértékek, és 
nem ismertük a célértékek fontosságát. Mást jelentett a 
gondozás, és nem tudtuk, hogy a beteg-felvilágosítás-
nak mekkora a jelentősége. A hipertónia kivizsgálásá-
nak a lehetőségei korlátozottak voltak. Az otthoni vér-
nyomásmérések csak fehérholló számban történtek. A 
kezeléshez két-három gyógyszerből írtunk fel. A bonyo-
lult esetekben volt lehetőség még néhány erélyes szer 
alkalmazására, de veszélyeik miatt csak a kórházi ke-
zelések során használtuk. Az orvos kevesebből választ-
hatott, így a betege is keveset szedhetett. Talán a be-
tegnek és orvosnak is „egyszerűbb” volt, de szakmailag 
mégis szegényebb.

Manapság? Közismert, hogy a hipertónia társadalmi 
jelentőségű népbetegség. 
A legújabb ismeretek 
alapján a szövődmények 
megelőzése vált a legfon-
tosabb tevékenységgé. A 
betegség alsó értékhatára 
is módosult. Mindenna-
pos lett az otthoni vér-
nyomásmérés és nagyot 
fejlődött a műszeres diag-
nosztika. Könnyen elér-
hető az ABPM (ambuláns 
folyamatos vérnyomás-
mérés), a szív és a nagy-
erek ultrahangos vizsgá-
lata, hogy csak néhányat 
említsek. Óriásit válto-
zott a gyógyszerkutatás 
és -gyártás is az elmúlt 
évtizedekben, és gazdag 
terápiás lehetőség segít 
a gyógyításban. Öt-hat 
nagy gyógyszercsoportból választunk, ezek mind más 
módon és helyen befolyásolják a vérnyomást. A csopor-
tokon belül is számos hatóanyagból keressük az opti-
málisat. A kívánt célérték eléréséhez több csoport akár 
2-3-4 készítményét kell(ene) a betegnek szedni.

Az eredeti (originális) gyógyszerek hatóanyaga szá-
mos más gyártású (generikus) formában is elérhető. 
Fontos, hogy ezt a betegeink is tudják, mert előfor-
dulhat, hogy a kezelőorvossal megbeszélt gyógyszer 
receptjére a patikában – természetesen kellő felvilá-
gosítást követően – azonos hatóanyagú, de más nevű 
gyógyszert kap.

Ugyanaz a hatóanyag akár 5–10 gyógyszernéven is 
felírható, és az áraikban nagyságrendi különbségek le-
hetnek. (A hatás-mellékhatás tekintetében is lehetnek 
apró eltérések).

Szerencsésnek mondhatja magát, aki „csak” egy-két 
tablettát szed naponta. A gyakori társbetegségektől, 
pl. cukor-, szív-, légzőszervi betegség, és a szövőd-
ményektől szenvedőknek sokszor 6–8 gyógyszerből, 
akár napi nagyobb számú tablettát szükséges beven-
ni. A szemlélet és a választék megváltozása jobb jö-
vőt eredményezhet a betegeknek. Állíthatom, hogy az 
együttműködő és tájékozott páciens aktivitása döntő 
a hipertónia és más idült betegség gondozásában. Az 
ismeretek bővítésében segíthet a média, a betegeknek 
írott könyvek és az e sorokat is megjelentető speciá-
lis folyóiratok. A tartós és jó együttműködés motorja 
mégis a kezelőorvos. Családorvosként arra törekszem, 
hogy a betegség jellemzőit, a kezelés célját, előnyeit 
és korlátait a páciensekkel megbeszéljem. Új gyógy-
szer felírása, életmódváltás, kezelési költségek, a ge-

nerikumok szerepe, hogy 
csak néhány minden-
napos témát kiemeljek. 
Kifejezetten örülök, ha 
a páciens már kérdez. 
Mindig igyekszem felírni 
és átadni a megbeszélt 
gyógyszerelést (név, ha-
táserő és napszakok sze-
rint). Ideális hely erre 
a vérnyomásnapló vagy 
egy hasonló füzet, amit 
jó lenne, ha a páciensek 
minél nagyobb számban 
vezetnének. A házi pa-
tikák, otthoni gyógysze-
res dobozok időnkénti 
átvizsgálásával néha ve-
szélyes furcsaságok de-
rültek már ki, pl. máshol 
felírt, de azonos hatású 
gyógyszer.

Néhány gondolat, ami felmerült bennem a szakmai 
és gazdasági szempontból is átalakult hipertóniagon-
dozás kapcsán. De a lényeg soha nem változhat: a be-
teg, az orvos (és a közeli patikák) bizalmas jó kapcso-
lata.

Dr. Barta László  Intenzív terápiás 
gyakorlatot követően több mint há-
rom évtizede ugyanazon körzetben 
családorvos. Célja a helyes életmód-
ra való nevelés, a magas vérnyomás 
és a cukorbetegség korai felismerése, 

követése, a szövődmények számának csökkentése érde-
kében. Több mint húsz éve oktatja az orvostanhallgató-
kat és a leendő háziorvosokat.

Gondolatok a gyógyszerválasztásról (rendelésről)

Családorvosként arra 
törekszem, hogy a 

betegség jellemzőit, a 
kezelés célját, előnyeit és 
korlátait a páciensekkel 

megbeszéljem.
Kifejezetten örülök, ha 

a páciens kérdez.
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Riportban kérdeztük a gyógyszerellátás két fontos sze-
replőjének, a patikusokat tömörítő Magángyógysze-
részek Országos Szövetségének (MOSZ) és az originá-
lis gyógyszereket gyártó cégeket képviselő Innovatív 
Gyógyszergyártók Egyesületének (IGy) egy-egy vezető 
tisztségviselőjét.
Dr. Samu Antal, a MOSZ alelnöke az utóbbi tíz évben fo-
lyamatosan változó gazdasági, jogszabályi feltételek 
közt dolgozó patikusok nehézségeiről, sikereiről, céljaik-
ról, a velük szemben megfogalmazódott új igényekről, 
a nagy sikerű szűrőprogramokról, a gyógyszer-liberalizá-
ció hatásairól beszél.
Székely Krisztinától, az IGy elnökétől többek közt meg-
tudhatjuk, hogy a vényköteles és vény nélkül kapható 
készítmények százai mellett miért van szükség folyama-
tosan új hatóanyagok kifejlesztésére, és hogy az illegális 
gyógyszerforgalmazás, gyógyszerhamisítás nem csak a 
gyártót károsítja meg, de komoly veszélyt jelent nekünk, 
fogyasztóknak is.

Dr. Samu Antal
A Magángyógyszerészek 
Országos Szövetségének 
(MOSZ) alelnöke

A patikai szolgáltatás koráb-
ban elsősorban a gyógyszerek 
– a termék beszerzése, tárolá-
sa, forgalmazása – köré szer-
veződött, mára azonban az 
ellátás arculata, még inkább a filozófiája alapvetően 
megváltozott. Betegség-, beteg (fogyasztó)-központú 
lett! – adja meg a lakosság gyógyszerészeti ellátásának 
legfőbb jellemzőjét a Magángyógyszerészek Országos 
Szövetségének alelnöke, amikor beszélgetésünk elején 
egyben azt is összegzi, a szakembereket milyen célok 
vezették, amikor a MOSZ megalakításáról döntöttek.

– A gyógyszerészek civil szerveződése nyomán jött 
létre a szövetség 1991-ben, a gyógyszerészi hivatás 
fejlesztése és társadalmi megbecsülésének előmoz-
dítása érdekében. Az alapítók legfőbb szempontja az 
volt, hogy biztosítani tudják a társadalom számára a 
minőségileg garantált gyógyszerhez jutás feltételeit. 
Egyben arra is törekedtek, hogy az ellátás költség-ha-
tékony legyen – rögzíti a MOSZ úgynevezett misszi-
ós nyilatkozata a célokat és egyben a gyógyszerészek 
hivatásának ars poeticáját. Az alapdokumentumból a 
továbbiakban az is kiderül, a szakemberek önmaguk-
kal szemben azt az elvárást fogalmazták meg, hogy a 
lakosságnak a gyógyszerrel kapcsolatosan – az össze-

tevőkre, a gyógyító hatásra, a más gyógyszerekkel való 
interakcióra, az esetleges kereszthatásokra, várható 
mellékhatásokra vonatkozó – minden információt, fel-
világosítást képesek legyenek megadni.

A közvetlen szolgáltatási feladatokon túl pedig, ami 
az érdekérvényesítő tevékenységet illeti, a tényszerű 
adatokra, elemzésekre, következtetésekre kívánnak 
támaszkodni, figyelembe véve mind a nemzetközi 
szakmai folyamatokat, mind a gyógyszerészet álta-
lános stratégiai érdekeit – sorolja az alapelveket az 
alelnök. Ennek elérésére kiegyensúlyozott kapcsola-
tot alakítottak ki és kívánnak fenntartani a minden-
kori állami és szakmai irányítás vezetőivel, valamint 
az egészségügyi és civil szervezetekkel, utal egyben a 
szövetség mai teendőire is dr. Samu Antal, amikor azt 
hangsúlyozza, a magángyógyszertárak működési felté-
teleinek javítása a feladatok között, értelemszerűen, 
előresorolódik, a kiszámítható gazdasági, szakmai, jogi 
környezet megteremtése mellé. Ennek eleme a gyógy-
szerpiac többi szereplőjével, a gyártók, nagykereske-
dők szervezeteivel való érdekazonosság, a harmonikus 
szakmai és gazdasági együttműködés.

– Napjainkban folyamatosan módosul a gyógysze-
rész szerepe a lakosság ellátásában, ezzel a közvélemény 
is tisztában van. Szakemberként, belülről, hogyan látja 
és értékeli a patikusoknak a gyógyítási folyamatba való 
bekapcsolódását, az elvárásokat, a lehetőséget?

– Mivel egyértelmű célunk, hogy tevékenységünkkel 
javítsuk a hozzánk fordulók, a betegek életminőségét, 
tágítanunk kell a patikus szerepkörét. Nem egysze-
rűen egy speciális termékpalettát kínáló bolt szakkép-
zett kiszolgálói, hanem gyógyszerterápiás tanácsadók 
kívánunk lenni. Miközben a betegorientált gyógysze-
részet elterjesztésének javítása a cél, emelnünk kell a 
gyógyszerészet társadalmi presztízsét, a szakmai szol-
gáltatás szintjét is.

Ennek érdekében igyekszünk növelni, javítani a tag-
ság tájékozottságát, felkészültségét, mert csak így vár-
ható el a szolgáltatás, pontosabban a gyógyszerészeti 
ellátás minőségének változása. Érthető, hogy minden 
egyén szeretne többet megtudni a betegségéhez kap-
csolódó teendőiről, sokszor magáról a betegségről is. 
Gyakran hallani a betegektől, hogy krónikus pana-
szukkal kapcsolatosan sok kérdés fogalmazódik meg 
bennük, ám amikor bekerülnek a rendelőbe, már nem 
merik, vagy – a várakozók számára gondolva – már 
nem akarják feltenni. A következő lépcsőben tehát 
már csak a patikában adódik alkalom a kérdezésre.

–  Az egyén egészségtudatosságát, a felvilágosítás, 
a tájékozottság, a beavatottság igénylését fontosnak 
tartó egészségügyi propaganda szorgalmazza is nap-
jainkban, hogy „forduljon orvosához!”, „kérdezze meg 

Gyógyszer(ész)ek – beteg(ség)ek
Ahogy a gyógyszerészek látják
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gyógyszerészét!”. Igen ám, de felmerülhetnek szabályo-
zási, etikai kérdések evvel kapcsolatban: meddig, mi-
lyen mélységig mehet el a patikus a tájékoztatásban, 
amikor még nem az orvos helyett válaszol?

– A gyógyszerésznek felvilágosítási kötelezettsé-
ge van a felírt szerre vonatkozóan is, de különösen 
fennáll ez a vény nélkül kaphatók esetén. Ilyenkor 
ugyanis a patikus az első szakember, akihez – több-
nyire viszonylag egyszerű bajával, de súlyosabb gond 
esetén is – bizalommal fordulhat a magát gyógyítani 
kívánó egyén. Aztán, hogy ebben az öngyógyítási fo-
lyamatban, a segítségnyújtásban meddig mehet el a 
patikus? Hol az a határ, amin átlépve már esetleg be-
lesodródhat abba a hibába, hogy úgy hangzik, mint-
ha diagnózist mondana, hogy megállapít valamit, amit 
csak orvos mondhatna, ráadásul csak műszeres vagy 
laboratóriumi vizsgálat alapján? Nos, erre ugyanazt 
tudom mondani gyógyszertárban dolgozó szakember 
magánvéleményeként, mint a szövetség hivatalos ál-
láspontjaként: a kompetenciahatárokat mindig szigo-
rúan be kell tartania a patikusnak! Tudnia kell, mivel 
kapcsolatban mit mondhat, de legfőképpen tudnia kell 
kérdezni. Legyen szó akár egyszerű fejfájásról, ki kell 
deríteni, milyen jellegűek a tünetek, hol lokalizálódik, 
hová sugárzik ki, gyakori-e a jelenség, mióta áll fenn 
a panasz. Mindez fontos lehet, nem véletlen, hogy a 
továbbképzéseken tanítjuk kérdezni (is) a kollégákat. 
És legfőképpen azt az üzenetet juttatjuk el hozzájuk, 
mondja a MOSZ alelnöke, hogy minden gyanújel ese-
tén ismételjék meg a jó tanácsot: „mielőbb forduljon 
orvoshoz!”.

– Általában milyen kérdéseket hallani leginkább a 
patikákban? Felteszem, a továbbképzésekre való felké-
szüléskor össze szokták gyűjteni a gyakori kérdéseket.

– A rossz közérzet, a fejfájás, a bőrpanaszok keze-
lésére, elmulasztására, a fájdalom-, illetve lázcsillapí-
tásra vonatkozó segítségkérés mellett érdeklődnek a 
hűléses megbetegedésekre javasolt szerek (a köptetők) 
iránt, az emésztési panaszok enyhítésére szolgáló ké-
szítmények (antacidok) mibenlétéről. Kérdezik, mi-
lyen vitamint, melyik táplálék-kiegészítőt vegyék. Ami 
pedig a vényköteles gyógyszereket illeti, leginkább a 
jelentős betegpopulációt érintő területekkel, mint pél-
dául a cukorbetegséggel, a magas vérnyomással, a 
magas vérzsír-szinttel kapcsolatos az érdeklődés – ez 
utóbbinál gyakran fordul elő, hogy magát a fogalmat 
(diszlipidémia) is meg kell magyarázni.

A felsorolással pedig már rá is tértünk arra az új-
szerű tevékenységre, ami egyre több patikában folyik 
napjainkban. Nevezetesen az egyes népbetegségekkel 
kapcsolatos megelőző tevékenységre, a sajátos gyógy-
szertári gondozásra.

– Hogyan léphet be a gyógyszerész a krónikus beteg-
ségek gyógyítási folyamatába?

– A cukorbetegségre vonatkozó patikai szűrést 
„Egy csepp figyelem” mottóval, az azonos nevű alapít-
vánnyal együttműködve 2005-ben kezdtük, akkor 55 
patika vett részt a mozgalomban, ma már országosan 

több mint 600 csatlakozott a programhoz. Igaz, a vér-
cukorszint-mérés eredményének itt önmagában nincs 
diagnosztikus értéke, de az eltérést megállapítva a 
gyógyszertári dolgozó felhívhatja a figyelmet az esetle-
ges problémára, és ennek alapján orvoshoz irányítja a 
már vagy még csak potenciálisan érintett egyént – sok 
esetben mondhatni, a már beteget!

Az elért sikerek alapján a gyógyszertári gondozást 
tovább kívánja fejleszteni a szakma. A diabétesz után, 
a magasvérnyomás-betegség (hipertónia), az úgyneve-
zett metabolikus szindróma (ide tartozik az úgyneve-
zett halálos négyes-fogat további két eleme: a magas 
koleszterinszint, az elhízás), az asztma, az allergia, a 
COPD (a légutak elzáródásával járó krónikus beteg-
ség) mellett az onkológia területére: a daganatokkal 
kapcsolatos kérdésekre és válaszokra kívánnak fóku-
szálni a patikusok.

Az újabb feladatokra fel is kell készülni – például 
a metabolikus szindróma program végzéséhez sikeres 
szakirányú továbbképzés szükséges. A szakmai proto-
koll egyérteművé teszi: minél előbb megy orvoshoz az 
érintett, annál sikeresebben lehet fellépni krónikus be-
tegsége karbantartásáért. Mind a vérnyomás, mind a 
magas vérzsírszint mérésében 400 patika vesz részt.

Újabb és újabb témákat állítanak a figyelem közép-
pontjába, és komoly szakmai kihívásnak tekintik az e 
témakörökkel kapcsolatban felvilágosítani a lakossá-
got. Mindez egybevág mindazzal, amire a küldetésre 
vonatkozó (missziós) alapelvek ismertetésekor utal-
tunk. A patikusok újabb területeken akarnak aktí-
vabbak lenni a lakosság gyógyszerészi gondozásában. 
Miközben a patikus alaptevékenységét végzi, megma-
gyarázva, hogyan kell szedni az adott gyógyszert, részt 
kíván venni az adherencia, azaz a gyógyszer helyes al-
kalmazásának javításában. A szakmai körökben köz-
tudott, hogy például a hipertóniások fele nem az orvosi 
tanácsnak, a felírtaknak megfelelően szedi gyógysze-
rét. Mondhatni mindennapos tapasztalat, hogy sok 
beteg – miután egyáltalán eljutott odáig, hogy rend-
szeresen mérje vérnyomását –, ha jónak ítéli a mért 
értéket, azonnal leáll a gyógyszerszedéssel. Nem érti 
meg, hogy attól jó, mert bevette az adott kombinációt, 
ha viszont megváltoztatja hozzáállását, azonnal fel fog 
borulni a kényes egyensúly, és ismét magasak lesznek 
a vérnyomás-értékei.

Hazai felmérések szerint e betegcsoportban 30–50% 
között mozog az orvosi előírás be nem tartása (az al-
kalmazkodás hiánya, idegen szóval a non-compliance). 
A MOSZ alelnöke tud még ennél is riasztóbb adatot: a 
csontritkulásos betegek körében csaknem 90 százalé-
kos a non-compliance. Az oszteoporózis ugyanis nem 
fáj, hosszú évekig – az első csonttörésekig – semmi-
féle jelzés nincs! Mindezekre tekintettel sok területen 
szükséges aktívnak lenni. Már csak azért is, mert ta-
pasztalataink szerint a társadalomnak igénye van a se-
gítségünkre – összegzi a szakmai szervezet alelnöke.

– A napokban (2008. szeptember 1-jén) kezdődött 
a patikusoknak – a Magyar Hypertonia Társaság-
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gal egyeztetett – új feladatsora, az említett metabo-
likus szindróma program. A Magyar Gyógyszerész-
tudományi Társasággal és a Magyar Gyógyszerészi 
Kamarával karöltve a Szív- és Érrendszeri Nemzeti 
Program célkitűzéseit szem előtt tartva kívánnak to-
vábblépni. A vérnyomás-, a koleszterinszint- mellett 
trigliceridmérést is végeznek. Mivel az Egészségügyi 
Világszervezet is betegségnek tekinti az elhízást, a 
gyógyszerészek feladatuknak érzik az obezitás követ-
kezményeiről, szövődményeiről szóló felvilágosítást. 
Furcsa helyzet, hogy a gondozási program 2005. no-
vember 14. óta ideiglenes engedéllyel működik. Igaz, 
a tiszti főorvos mindig meghosszabbítja, ám a helyes 
megoldás egy rendeleti szintű rendezés volna – véli dr. 
Samu Antal.

– Felmerül a kérdés, milyen eszközöket alkalmaznak 
a szűrésben, ki finanszírozza a plusztevékenységet, il-
letve „emberileg”, azaz idővel, türelemmel hogyan fog-
ják tudni ellátni a megszaporodott feladatokat?

– Éppen a patikaliberalizáció következtében előállt 
versenyhelyzet szorítja rá a kollégákat erre a plusz-
szolgáltatásra. Tény, hogy a jó szolgáltatásnak min-
denképpen van – haszonnal kecsegtető – járulékos 
hatása. Valószínűleg arra mozog nálunk is a piac, 
hogy a szűrésért a biztosítónak fel fognak számolni 
költséget, hiszen neki is érdeke, hogy a beteg minél 
előbb orvos elé jusson. A kormány is érdekelt ebben, 
hiszen a költséghatékony gyógyszerelés megvalósítá-
sát szolgálják az említett programok. Tény, az orvosi 
szakma eleinte nem egyöntetűen támogatta a patikai 
szűrővizsgálatokat, mára nyilvánvaló, minden aggo-
dalmuk megalapozatlan volt. Hiszen nem olyan irány-
ban hatott, hogy elterelte volna a betegeket, sőt még 

többen kerültek a betegség korai szakaszában az orvo-
si gondozásba. Hogy erre mekkora szükség van, elég, 
ha például a diabetológus szakemberek véleményére 
utalunk, akik szerint legalább annyi a még nem diag-
nosztizált cukorbeteg, mint amennyit már gondozásba 
vettek. Érdemben a legtöbb népegészségügyi program 
anyagi támogatása még nem is indult meg, egyelőre 
csak verbális kezdeményezések zajlanak – véli a szak-
mai szervezet alelnöke.

– A tanács kikérésében nem gátolja-e a beteget az, 
hogy személyes kérdését a többi vásárló jelenlétében eset-
leg nem tudja, nem akarja feltenni? Magyarul, megte-
remthető-e az intimitás kellő légköre a patikában?

– Régi tapasztalat, hogy általában szeretnek kér-
dezni a patikában a betegek. Hagyománya van annak, 

hogy a beteg érdeklődik a be-
tegségéről, a felírt gyógyszerek-
ről. Igénye van rá, s a válaszból 
profitál maga az érintett, de 
ha távlatosan tekintek a je-
lenségre, profitál belőle akár a 
kormányzat is, hiszen így vá-
lik eredményesebbé, hatékony-
nyabbá a gyógyszerszedés.

Amikor a pályát kezdtem, 
még előfordult, hogy a főnö-
köm arra figyelmeztetett, nem 
válaszolhatok a betegnek, mert 
több okból is kaphatta adott 
gyógyszerét, s lehet, az orvos 
nem feltétlenül a valódi ma-
gyarázatot adta, vagy más indi-
kációból írta fel, mint amire én 
gondolok. Nem fordulhat elő, 
hogy a patikus felvilágosítása 
nyomán esetleg mást tud meg 
a beteg, mint ami az állapota, 
vagy mint amire orvosa gon-
dolt.

Jogos a kérdés, tapasztal-
juk is a patikákban, hogy sok olyan téma van, amit 
négyszemközt szeretne az egyén megbeszélni a szak-
emberrel. A felvetés, hogy hol és hogyan kérdezzen, 
remélhetőleg meg fog oldódni. Ugyanis a 2009. január 
elsejétől érvényes követelmény szerint minden pati-
kának rendelkeznie kell úgynevezett konzultációs te-
rülettel. Azt ugyan nem írja elő az ÁNTSZ, hogy ez 
önálló helyiség legyen (mert nem is tartathatná be, és 
valószínűleg nem is szankcionálhatná), vagy csak egy 
„intim”-sarok, de tény, hogy napjaink kihívása ezen 
igény kielégítése.

– Van adat arra vonatkozóan, hogy általában a lakó-
helyükhöz legközelebb eső patikába járnak az emberek? 
Mondhatjuk azt, hogy létezik családi gyógyszerész?

– A kamara ezzel kapcsolatosan készített felmérése 
alapján azt lehet mondani, a lakosság 65–70 százaléka 
szeret ugyanabba a patikába visszajárni. Talán első-
sorban kényelmi szempontok vezetik, vagy az, hogy 
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igényli a megszokott szakember támogató megjegyzé-
seit, tanácsait. Ideális helyzetet az jelentene, ha tar-
tósan állandó partnerei volnának egymásnak, mert 
akkor figyelemmel lehetne követni a beteg gyógysze-
relése mellett gyógyszerszedési szokásait, a szerek fo-
gyását, újraíratási gyakorlatát. Ha létezne regiszter a 
betegről, azonnal kiszűrhető volna, ha esetleg azonos 
hatóanyagokat párhuzamosan szed. Akkor ki lehetne 
védeni az ártó interakciókat. Most csak arra van le-
hetőség, hogy amennyiben azonos időben vált ki két 
olyan gyógyszert, aminek összetevői között káros köl-
csönhatás fordulhat elő, már a számítógép figyelmez-
teti a patikust. Ha nem egyszerre adja át a vényeket, 
még ha ugyanoda jár is, akkor sincs mód figyelmeztet-
ni a veszélyekre. Megoldást jelenthetne, ha akár 3 hó-
napra visszamenőleg megvolnának a komputerben az 
adatok, véli dr. Samu Antal. Amúgy, teszi hozzá, olyan 
programot kell vállalnia a patikusnak, amilyenre a 
társadalomnak igénye van. Az Egyesült Államokban 
a gyógyszeres terápia-menedzsment része az, hogy a 
patikus figyeli a beteg gyógyszerelését. Az USA-ban a 
biztosító térítést is fizet érte.

– A gyógyszertári gondozásban részt vevő patikákat 
felülről szervezve vonták be a programba, vagy a pati-
kusok maguk jelentkeznek a részvételre?

– Egyéni jelentkezésekről van szó. A program vi-
szont nemzetközi indításra épül. Az Egészségügyi 
Világszervezet csaknem két évtizede kezdeményezte, 
hogy a gyógyszerészek közvetlenebbül vegyenek részt 
a betegek ellátásában, gondozásában. E célból alakult 
meg a patikusok EuroPharm Forum elnevezésű szer-
vezete 1992-ben. A fórumhoz jelenleg 29 európai or-
szágból 38 szakmai tagszervezet tartozik. A magyar 
szakemberek több mint 10 éve vesznek részt a mun-
kában, az elnökség tagjaként is.

– Mi a véleménye arról a javaslatról, illetve elvárás-
ról, hogy a felírt gyógyszer csoportjába tartozó, azonos 
hatóanyagú készítmények közül a patikus a legolcsóbb 
gyógyszert adja ki?

– Elviekben a generikus program céljaival egyet le-
het érteni, eredményes volna, ha orvos és gyógysze-
rész között együttműködést lehetne kialakítani. Olyan 
országokban, ahol a generikus program jól működik, 
a patikusokat jobban bevonták a gyógyítás folyamatá-
ba.

Nem lehet véletlen, hogy például az USA-ban – ahol 
amúgy nagyon magas a gyógyszerköltség – az orvosok 
gyakran nem névvel jelölt gyógyszert, hanem ható-
anyagot írnak fel a vényre. Ott a beteget többnyire 
jól ismerő gyógyszerész dönti el a patikában – sokféle 
szempontot mérlegelve –, hogy milyen gyógyszert ad 
oda a betegnek. Az is igaz, hogy ehhez a helyzethez 
elengedhetetlenül szükséges az is, hogy, ugyanúgy, 
mint az USA-ban, a minőségi gyógyszeralkalmazás 
elősegítésére egy klinikai orientáltságú képzés va-
lósuljon meg. Egyetemi képzettsége, tanulmányai 
alapján némi klinikai tapasztalata is van az ameri-
kai gyógyszerésznek. Hazánkban is kívánatos volna 

ez a többlettudás – jegyzi meg dr. Samu Antal, de az 
alapkérdésre visszatérve mégis leszögezi, a hazai kö-
rülmények között szakmailag nem ért egyet avval a 
törekvéssel, hogy minden helyzetben a legolcsóbb ha-
tóanyagot kell adni. Sokszor ugyanis végül az lesz a 
drágább.

– Gyógyszerészetileg ugyanis alátámasztható, iga-
zolható – mondja a MOSZ alelnöke –, hogy az azonos 
hatóanyagok nem teljesen helyettesíthetők. A gyógy-
szer-technológiai eltérések miatt gyakran még két 
– azonos célra kifejlesztett – generikus szer között is 
létezik különbség, például a mellékhatás-profil tekin-
tetében. Közismert tény, hogy számtalan beteg nem 
csak orvosához, hanem gyógyszerészéhez is kötődik. 
Gyógyszeréről semmi mást nem tud, csak hogy rózsa-
szín és téglalap alakú, mégsem hajlandó másra cserél-
ni, miközben az is lehet, csak placebóhatással magya-
rázható elégedettsége.

– Gyógyszerészként és szakmai szervezeti vezetőként 
mi a véleménye a gyógyszer-liberalizációról, illetve a 
patikaszerek gyakori árváltozásáról?

– A gyógyszerészetnek mind gazdasági, mind mű-
ködtetési szempontból kiszámítható közegben, kiszá-
míthatóan kell működnie. Adott legyen a megfelelő 
bevétel, s a működés nyújtson biztonságos egzisz-
tenciát a szolgáltatónak. Ezt a helyzetet védeni kell, 
mondja dr. Samu Antal. Tapasztaljuk, hogy a gyógy-
szerek árváltozása, és mindennek a következménye 
a patikában csapódik le. A beteg, érthető okokból, 
főként azt veszi észre, ha többet kell fizetnie. Rá-
adásul sokan úgy gondolják, a patikus tehet arról, 
ha történetesen valaminek magasabb az ára, miköz-
ben az emelésben a gyógyszerész vétlen. Egyéb pa-
naszra pedig az adminisztráció nyűge adhat okot, a 
papírmunka, a többi egészségügyi szakmához hason-
lóan, nálunk is plusz megterhelésként jelentkezik. 
A TB-elszámolás, a vényellenőrzés, a gazdasági vál-
lalkozáshoz köthető irodai munka mellett a gyógy-
szerészi gondozás is megköveteli, hogy feljegyzések 
készüljenek.

– A gyógyszerészek panaszai között gyakran hangzik 
el – bűvszóként – az árrés mint fogalom.

– Igen, fontos fogalom, e különleges termékkel kap-
csolatban is. A gyógyszerek termelői árára rátevődik a 
marketing, az árrés (nagy- és kiskereskedelmi), a bér-
költség. Miközben a kereskedelmi árrés fix, a termelői 
ár változhat. A fix, megszabott árrés okozza általában 
a problémát. Amikor egy igen drága gyógyszernél (egy-
re több ilyen van) a beteg például bankkártyával fizet, 
annak a – patikust terhelő – használati díja olykor 
magasabb, mint amennyi az árrése. Így aztán előfor-
dulhat, hogy egyes patikusok nem szívesen tartanak 
drága gyógyszert, hiszen benne áll a pénze, viszont 
haszna nincsen rajta.

A gyógyszerészeti szakma várja, hogy a 2007 negye-
dik negyedévére ígért 3 milliárdos összeget megkapja 
az egészségügyi kormányzattól. Jó lenne a vénykeze-
lési díjat is forintosítani. Ráadásul ennek megoldását 
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már 8–10 éve fölvetette a szakma. Arra is volt már pél-
da, hogy a szakma és a kormányzat közösen eljutott 
egyféle megoldásig, ám a pénzügyminisztérium közbe-
lépésére a megállapodás nem realizálódott – ismerteti 
a MOSZ alelnöke a költségekre és a haszonra vonatko-
zó általános patikuspanaszok hátterét.

– Ami a gyógyszertári láncokról pro és kontra el-
mondható: 50 patika bezárt, miközben több mint 300 
nyílt. Kérdés, vajon mikor áll be a piaci egyensúlyhely-
zet.

Az ellátás biztonsága érdekében védeni kellene a 
piacot. Forrást kellene teremteni ehhez.

Ami viszont a láncokat illeti, szerinte a piacnak 
kellene kitermelnie magából a láncokat. Az EU-ban 
számtalan helyen nem ragaszkodnak a patikák szak-
mai tulajdonlású vezetéséhez, ugyanakkor elvárás, 
hogy lehetőleg kellő tulajdoni hányad birtokában 
tudjanak szakmai szempontokat is érvényesíteni a 
működtetésben. Személy szerint viszont a MOSZ al-
elnöke úgy gondolja, a jelenlegi láncokkal szemben 
csak szakmai irányítású láncok kiépítésével lehet ha-
tékonyan fellépni, védekezni. Gazdaságilag ugyanis 
az egyes gyógyszertárak kevésbé jól tudnak működni. 
Példaként említi a Gyöngy patikák rendszerét, amely 
virtuális láncként működik. A legjobb az volna, ha a 
szakma építkezne úgy, hogy biztosítsa mindenütt a 
szakmai irányítást, a gazdasági vezetést. Németor-
szágban is létezik a gyógyszerészek kezében lévő há-
lózat. Hazánkban e téren még nem tudtak érdemben 
lépni, ez a kérdés, a tisztségviselők szándéka szerint 
is, az országos szakmai kongresszus egyik témája 
lesz.

– A patikában mennyire jelenik meg a gyógyszerha-
misítás jelensége?

– Nálunk még nem tekinthető jelentős mértékű-
nek a fertőzöttség – véli dr. Samu Antal, a MOSZ 
alelnöke –, például azért sem, mert még országosan 
nem terjedt el annyira az internet-használat, mint 
több más országban. Ezért egyelőre hazánkban nincs 
mód gyógyszert olyan arányban interneten rendelni 
– bár tény, s erre kollégák a legutóbbi konferencián 
saját eset ismertetésével példával szolgáltak, elvileg 
és gyakorlatilag bármilyen gyógyszerhez hozzá lehet 
jutnia annak, aki csak egy kicsit is akarja. A paral-
lel import révén a fejletlenebb régiókból be lehet sze-
rezni hatóanyagot és extraprofittal tovább lehet adni. 
Az illegális forgalmazók bizonytalan, illetve nagyon 
is kétes körülmények között előállított tablettákat 
forgalmaznak. A biztonsági fékeket jókor és jobban 
kell behúzni, az alacsony fertőzöttségi szint tartására 
napjainkban több reményt ad, hogy a különféle ha-
tóságok (vám, gyógyszergyártók) nemzeti bizottság 
szervezésével kívánnak szigorúbban fellépni a hami-
sítás ellen. A gyártók, a nagykereskedők és a patiku-
sok között is komoly együttműködésre van szükség, 
hogy idejekorán elejét vegyék a hamis szerek illegális 
forgalmazásának – zárta le a beszélgetést dr. Samu 
Antal, a MOSZ alelnöke.

Megrendelői 
akció

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

e-mail: tudomany@tudomany-kiado.hu

M6 Comfort 
automata, felkaros vérnyomásmérő

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

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

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

•   Szabálytalan szívritmus érzékelés és kijelzés
•   10 év garancia – kétévenkénti bevizsgálás esetén 

Rendelje meg egyénileg 
kiadványunk, mindössze a postázási 

költségek megtérítésével, és 
vegyen részt év végi sorsolásunkon, 

amelyen 3-3 db, támogatóink 
által felajánlott vérnyomásmérőt 

sorsolunk ki.
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Székely Krisztina
Az Innovatív 
Gyógyszergyártók 
Egyesületének elnöke

Tisztségére és az iparból szer-
zett tapasztalataira gondolva, 
először is azt a kérdést tettük 
fel az IGY elnökének – ami az 
olvasót is bizonyára erősen fog-
lalkoztatja –, miért szükséges, és mivel magyarázható 
a gyártók azon törekvése, hogy folyamatosan megpró-
bálják megújítani termékpalettájukat. Továbbá azt is 
megkérdeztük, hogy az új gyógyszerek mennyiben je-
lentenek új esélyt?

– Mivel napjainkban is sok a megoldatlan betegség, 
az olyan kór, amit sem gyógyítani, sem szinten tartani 
nem lehet a jelenleg rendelkezésre álló gyógyszerekkel 
(vagy legalábbis az elért eredmények nem kielégítők), 
a kutatóknak, a gyártóknak folyamatosan dolgozniuk 
kell, hogy újabb és újabb hatóanyagok kerüljenek port-
foliójukba.

Példaként a népegészségügyi jelentőségű kórokra: a 
rosszindulatú daganatok, a szív- és érrendszert érintő 
betegségek gyógyítása, ellátása területén mutatkozó 
igényekre érdemes elsőként utalni. Sok a megoldatlan 
kérdés: az oki terápia helyett csak tüneti kezelés léte-
zik még az olyan sokakat érintő megbetegedés terén 
is, mint amilyen a magas vérnyomás.

Említhetjük egyes genetikai eredetű, keveseket 
érintő, ritka betegségek ellátását, és a világméretek-
ben gondot okozó – a jelenlegi antibiotikumokra nem 
reagáló – trópusi fertőzéseket, illetve megemlíthetők 
a beváltnak gondolt hatóanyagokra rezisztens kórházi 
fertőzések.

Mindezek mellett az egészségügyi szakemberek 
egyre nagyobb fenyegetésnek érzik a korábban ki-
irtottnak vélt, ám napjainkban egyre agresszívebben 
visszatérő betegségeket, mint amilyen a tébécé. A vi-
lág egyre több térségében bukkannak fel a kezelhetet-
lennek tűnő, vagy csak nehezen kezelhető, a többféle 
gyógyszernek is ellenálló, terápia (multidrog)-rezisz-
tens tuberkulózis-törzsek.

A jelenség hátterében meghúzódó ok lehet egyfelől, 
hogy néhol a terápiát nem megfelelő gyógyszerrel foly-
tatják, másfelől nem az orvosi előírást követően vagy 
nem kellő ideig szedik a betegek a gyógyszereket.

Egyre több terápiás területen merül fel az újabb – 
a genomnak megfelelő – gyógyszerek kifejlesztésének 
igénye. Ma már létezik a személyre szabott antitest, 
de természetesen óriási kérdés a jövőre nézve is, hogy 
valaha lehet-e lakossági szinten alkalmazni. Az új ha-
tóanyagok előállítása ugyanis rendkívül drága, és igen 
hosszadalmas.

– Milyen feszültséget okoz a gyógyszergyártók szá-
mára, hogy a tudomány egyre többet tud, ám a gazda-

ság nem engedheti meg magának – még a legfejlettebb 
országokban sem –, hogy mindenben kövesse a lehető-
ségeket, és késlekedés nélkül beemelje a lakossági szin-
tű ellátásba a legújabb innovatív szereket?

– A gyógyszergyártás előtt egyre nagyobbak a ki-
hívások, ám, az újabb és újabb tudományos eredmé-
nyek felhasználásával, a megoldások egyre drágábbak. 
Szakértők ma már 800 millió dollár fölé, olykor akár 
egymilliárd dollárra teszik azt az összeget, amibe egy 
új molekula piacra juttatása kerül. Az időtáv sem rövi-
dül, a folyamatot átlagosan egy évtizedben mérik.

Ami a napi helyzetet jól jellemzi, az utóbbi 1-2 év-
ben igazi nagy „mérföldkő” gyógyszer nemigen került 
forgalomba népegészségügyi szinten jelentős betegsé-
gek gyógyítására. Inkább a ritka (úgynevezett niche) 
betegségek speciális gyógyszerelésénél sikerült nagy 
eredményeket elérni – ezek „kifinomult” szerek, ame-
lyeknek kutatása, előállítása sokkal drágább, mint 
például egy régebbi ACE-gátló vérnyomáscsökkentőé 
volt.

Mindebből következhet az is, hogy az ellátással 
szemben nő az elvárás, egyben növekszik a feszültség 
is, hiszen a beteg tudomására jut, hogy elvileg létezik 
már új szer betegsége gyógyítására, ám számára az 
mégsem érhető el…

A lakosság számára érdemes világossá tenni, hogy a 
gyógyszer: egy új innovatív szer árában értelemszerű-
en tükröződik az aktuális kutatás ára, sőt benne kell 
legyen a jövőbeni kutatás költsége is. Érdemes ismé-
telten hangsúlyozni, a gyógyszeripari fejlesztés ered-
ményeként olyan termék születik, amelynek magának 
kell kitermelnie a forrásokat a későbbi kutatásokhoz 
is. Messzire vezet, és a laikus nehezen érti meg, bár 
tény, hogy az árak képzésébe a marketing költségei 
mellett a nagyobb részt jelentő kutatási költség is be-
kerül. Emellett, ha nincs kutatás, számtalan kiszol-
gáló, beszállító, a háttér megteremtéséért felelős cég 
tönkremegy, s ez végső soron ellehetetleníti a későbbi 
kutatást.

– Egyre többet hallani a gyógyszerhamisításról. Úgy 
tűnik, mintha iparággá fejlődne – a híradásokat figyel-
ve, világszerte terjedő üzletnek látszik. Mit lehet tenni 
az illegális kereskedelem ellen? Van-e arról tudomása, 
hogy hamisítók buknak le nálunk?

– Magyarországon általában forgalmazók (dílerek) 
lebukásáról hallani, de a legutóbbi időkig sem a ható-
ság hozzáállása, sem pedig a jogszabályi háttér nem 
volt alkalmas arra, hogy példás büntetés születhetett 
volna. Megoldás az új kormányprogram szellemében 
történő változásoktól, a remélhetően súlyosabb szank-
ciótól, a következetes felderítéstől várható. A gyógy-
szerek és élelmiszerek hamisításának, illegális keres-
kedelmének felszámolására felállt a Hamisítás Elleni 
Nemzeti Testület (HENT), ennek az IGY elnökeként 
én is tagja vagyok. A HENT létezése lehetőséget ter-
met arra, hogy hazánkban sikerrel lehessen felvenni a 
küzdelmet a hamis gyógyszerek elterjedésével szem-
ben.
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A közelmúltban megállapodást kötöttünk a Vám- és 
Pénzügyőrség Országos Parancsnokságával, ezek után a 
gyártók, a forgalmazók, a hatóságok, az ellenőrző szer-
vezetek könnyebben tudnak sikerrel fellépni a gyógy-
szerhamisítás (hamisítók) ellen. Az együttműködés 
nyomán a VPOP 24 órán át fogadja a bejelentéseket, 
és számít az Egyesület tagvállalatainak szakértelmére. 
A VPOP-val kötött megállapodásnak az is része, hogy 
tanfolyamot tartunk a vámos szakembereknek. Ha ké-
telyük támad a határon feltartóztatott küldemény jel-
legéről, tudjanak róla, hogy a „Dr. Info” vonalon vagy 
az OGYI honlapján utánanézhetnek, sőt a gyártótól is 
megkérdezhetik, adott hatóanyag engedélyezett gyógy-
szer-e, illetve milyen néven jöhet be az országba.

A hamisítás a szellemi tulajdon bitorlása – gazdasá-
gi és erkölcsi kárt okoz a gyártónak (hiszen egyrészt 
nem az ő termékét veszik meg, másrészt valami rosz-
szabb minőségű terméket tulajdonítanak neki), de 
gyógyszer és élelmiszer esetében, ami ennél is fonto-
sabb: veszélyt jelent a lakosság egészségére.

A megállapodás tehát a gyógyszerfogyasztás bizton-
ságát szolgálja. A hamisítás megfékezését, az ellene 
való harc sikerét, a megoldást a hazai törvények szi-
gorítása mellett a közvélemény felvilágosításában lát-
ják a szakértők. A fogyasztók – különösen a fiatalok és 
az idősek – számára célszerű információs és oktatási 
programokat kidolgozni. Népszerűsíteni kell a tudatos 
értékválasztáson (gondos mérlegelés, felelős döntés) 
alapuló fogyasztói magatartást.

A szervezet tevékenységének lényege, elérni, hogy 
csak ellenőrzött forrásból vásároljon a lakosság, hogy 
kiszoruljanak a hamis vagy illegális termékek mind a 
gyógyszerek, mind az élelmiszerek fogyasztása terén. 
Ez csak úgy lehetséges, ha nyíltan tájékoztatják a la-
kosságot az illegális (bűnös) forgalmazás módszerei-
ről, formáiról, következményeiről, veszélyességéről, az 
egészséget, sőt olykor az életet fenyegető voltáról.

– Az Egészségügyi Világszervezet az igazi veszélyt 
abban látja, hogy a hamis készítményekben vagy nincs 
semmi a hatásos gyógyszerből, vagy kiszámíthatatla-
nul kevés, illetve esetleg veszélyesen sok hatóanyagot 
tartalmaznak. A WHO adatai szerint a különböző or-
szágokban eladott patikaszereknek mintegy tíz száza-
léka hamisítvány. Az IGY elnökeként mi a véleménye 
erről az arányról?

– Nemzetközi átlagban egyáltalán nem tekinthető 
túlzottnak a 10%. A hamis gyógyszerek aránya a fejlő-
dő országokban akár 50 százaléknál is több lehet. Eu-
rópában 10–15%, Magyarországon 2–5% közé tehető, 
most van itt tehát a legjobb pillanat, hogy hatékonyan 
lehessen fellépni a problémával szemben. Ezen az el-

terjedési szinten még üldözéssel: szigoro-
dó ellenőrzéssel, jogszabályi szankciók-
kal eredményt lehet elérni. Ha meg lehet 
győzni a beteget arról, hogy gyógyszert 
csak a hivatalos engedéllyel rendelkező 
helyről vásároljon, mert ott biztosan jó 
minőségű, valódi terméket kap, van mód 
megakadályozni, hogy hamis készítmény 
kerüljön be a hivatalos ellátó láncba. 
Tudni kell, nincs olcsó forrás, nem fordul-
hat elő, hogy a piaci árus legális raktárból 
szerezte be a gyógyszert, mert a gyártók, 
a kereskedők raktárainak őrzése hibát-
lan, mert minden egyes doboz útja ponto-
san nyomon követhető.

Az élelmiszer lehet rossz minőségű, 
vagy már lejárt, romlott. A hamisított 
gyógyszer azzal okozhat kárt, hogy nincs 
benne hatóanyag, vagy károsító (toxikus) 
anyag van benne – arra is akad példa, 
hogy „beetetés”, rászoktatás céljából ká-

bítószert kevernek bele.
– Milyen eszközök állnak az Európai Unió testületei 

rendelkezésére? Újabban sokat lehet olvasni a gyógy-
szer-átcsomagolás tiltásáról.

– Egyelőre ez még csak terv, de a gyártók nagy vára-
kozással tekintenek a megvalósítására. Átcsomagolás 
közben ugyanis történhet véletlenszerű, emberi hibá-
ból: tévesztésből származó károkozás, azonban akár 
tudatos lépés is lehet, amikor szándékosan kevernek 
hamisat a valódi termékek közé.

Az Unió, felismerve a veszélyt, hogy Nyugat-Euró-
pában nő a piacon a hamis gyógyszerkészítmények 
aránya, olyan direktívát akar elfogadni, amely meg-
szünteti az átcsomagolásból származó hamisítás lehe-
tőségét. Dolgoznak a párhuzamos kereskedelem sza-
bályozásának szigorításán. Ennek egyik módja, hogy 
egyik uniós országból a másikba szállítás során nem 
szabad az eredeti csomagolást megbontani. Minden 
kezdeményezés elé várakozással tekintünk, amitől a 
lakosság gyógyszerrel való ellátásának nagyobb biz-
tonsága várható.

Fazekas Erzsébet
egészségügyi szakújságíró



14 Hypertonia

Mint valamennyi családorvos, én is sokszor találkozom 
olyan beteggel, akinek egyidejűleg van cukor- és ma-
gasvérnyomás-betegsége. Számtalan kérdést tesznek 
fel pácienseim, érthető, elfogadható választ várva. Eb-
ben a cikkben a leggyakrabban felmerülő problémákat 
tárgyalom. Arra keresünk választ, hogy mennyiben jelent 
nagyobb kockázatot az, ha meglévő hipertónia mellett 
kialakul a cukorbetegség is, vagy ha a már ismert cu-
korbetegség mellett a vérnyomás is tartósan magassá 
válik. Miért fordul elő gyakran a két betegség együtt? 
Mi az a metabolikus szindróma? Mit tud tenni az illető a 
jobb állapotáért?

Tény, hogy a magasvérnyo-
más- és a cukorbetegség is, a 
mai ismereteink szerint szív- 
és érrendszeri (kardiovasz-
kuláris) betegség. Jellemzően 
mindkettő a kialakulásukat 
megelőző években és kiala-
kulásuk után akár évekig is 
teljesen tünetmentes marad-
hat. Pedig a kardiovaszkuláris 
szövődmények szempontjából 
ez a periódus is fontos. Ezért 
lényeges a magát egészséges-
nek érző emberek szűrése, 
mert így a betegség még az 
elején felfedezésre kerülhet. A 
hipertónia időnkénti vérnyo-
másmérésekkel, a diabétesz 
laboratóriumi vizsgálattal, 
vércukorméréssel kiderül. Ma 
már azt mondjuk, hogy nem is 
annyira az éhgyomri, hanem 
az étkezés utáni vércukor ér-
téke a döntő. Ezt hívjuk mi, 
orvosok posztprandiális vér-
cukornak. Gyanús esetben terheléses vércukorvizs-
gálatot kérünk. Ez 75 gramm cukrot tartalmazó víz 
elfogyasztása után levett vérmintákból történik. A 
vércukrok értékei megmutatják az esetleges hajlamot 
a cukorbetegség kialakulására. A laborvizsgálatnak 
ki kell terjednie a HbA1c-re, ami három hónapra visz-
szamenőleg ad információt a cukorháztartásról. Néz-
nünk kell a szérum koleszterin-, triglicerid-, HDL- és 
LDL-szintjét, a húgysavat, amelyek szintén rizikó-
faktorok, kóros szintjük további veszélyt jelenthet. A 
vérvizsgálat alkalmával vizeletvizsgálatot is kérünk, 
amely a vesék állapotáról ad információt.

A szűrővizsgálatkor egyéb fontos paramétereket 
is mérünk. Így a testsúlyt, testmagasságot, az ezek-

ből számított BMI-t, haskörfogatot, nyakkörfogatot, 
vérnyomást (lehetőleg 24 órás mérés ABPM-mel). 
EKG-vizsgálat történik és a szemfenék vizsgálata pu-
pillatágítással. Amennyiben a vizsgálatok több elté-
rést is mutatnak a magasabb vércukor és hipertónia 
mellé: pl. elhízást, nagyobb haskörfogatot, magasabb 
vérzsírokat, emelkedett húgysavértéket, akkor el-
hangzik a bűvös diagnózis: metabolikus szindróma. 
A metabolikus szindróma elnevezés (metabolizmus = 
anyagcsere) a szénhidrát-anyagcsere és a zsíranyag-
csere különböző fokú zavaraira utal. Olyan civilizációs 

betegség, amely genetikai haj-
lam, és főleg az egészségtelen 
életmód, mozgáshiány, helyte-
len táplálkozás hatására ala-
kul ki lappangva, sokáig tü-
netek nélkül, következményei 
azonban súlyosak. Komplex 
rizikófaktorokból álló kórkép, 
amely fokozott veszélyt jelent 
egy esetleges szív- és érrend-
szeri betegségre.

Amikor egy beteg szembe-
sül a cukorbetegség tényével 
– különösen olyan, akinek ko-
rábban diagnosztizált magas-
vérnyomás-betegsége miatt 
már egyébként is fegyelme-
zettebb életet kell élnie –, na-
gyon kétségbeeshet. Az, hogy 
étkezését meg kell változtat-
nia, hogy gyógyszerre, esetleg 
inzulinra szorul, szorongóvá 
teheti. Ezt az állapotot csak 
úgy lehet legyőzni, ha a beteg 
elhatározza, megtanul együtt 
élni betegségével. És tanulni 
kezd…

Megtanulja remek diétás könyvekből az ételek 
szénhidráttartalmát értelmezni, megtanulja a gliké-
miás index fogalmát, megtanulja, hogy milyen étele-
ket, milyen mennyiségben fogyaszthat. Megtanulja, 
hogy az ételek súlyát is tudnia kell mielőtt elfogyaszt-
ja, ezért szüksége lesz egy konyhai mérlegre. Mérnie 
és számolnia kell az ételek kalória- és szénhidráttar-
talmát, tudnia kell a naponta elfogyasztott mennyisé-
get. Megtanulja a mozgás fontosságát, rájön, hogy ez 
az életforma, amelyet betegségei megkívánnak, nem 
több, mint az egészségesek élete. Így kellett volna ed-
dig is élnie, és akkor talán később jön a baj… Meg-
szokja, hogy havonta el kell járnia gondozásra kezelő-
orvosához (háziorvos, diabétesz-ambulancia), otthon 

Vérnyomás- és cukorbeteg?
Élhet úgy, mint az egészségesek
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addig is vércukrokat és vérnyomásokat kell rendsze-
resen mérnie, amelyeket a vizit alkalmával orvosával 
kiértékelnek.

Ma már pontos orvosi protokollok, irányelvek ha-
tározzák meg, hogy a hipertónia- és a diabétesz-gon-
dozás miként történjen. Az útmutatókban leírtaknak 
azonban nehéz megfelelni, mind a betegnek, mind az 
orvosnak, mert:

a diabétesz és a hipertónia nem fáj, ezért nincs • 
betegségtudat,
a diéta sok lemondással és életmód-változtatással • 
jár,
a szövődmények bekövetkezése nagyon távolinak • 
tűnik („miért pont én?”),
költséges betegség(ek),• 
félnek a munkahely esetleges elvesztésétől,• 
munka mellett a diéta sokszor nehezen kivitelez-• 
hető (rendszertelen étkezések),
a diéta elmagyarázása és megértése időigényes,• 
„sok bába közt elvész a gyerek”, azaz a gondozási • 
helyek választéka között a beteg sehova sem jár.

Mi, orvosok akkor követhetünk el hibát, ha a gondo-
zás során nem figyelünk kellően betegünkre, elfelejt-
jük az aktuális vizsgálatokat, nem végzünk szükséges 
terápiamódosítást. A családorvosi munka komplexitá-
sa miatt nehéz minden betegségre, gondozási csoport-
ra és gondozandóra egyforma intenzitással és igényes-
séggel odafigyelni.

Saját praxisom adatait vizsgáltam néhány évvel ez-
előtt. Ebből kitűnt, hogy diabéteszes betegeimmel egy 
év során összesen 750 orvos-beteg találkozás történt. 
Hipertóniás betegeimmel 3100-szor találkoztam éven-
te. Ezek a számok is alátámasztják, hogy gondozási 
munkánkban nagy szükség van betegeink segítségére. 
Egy jól oktatott, képzett beteg tud és kell, hogy figyel-
meztessen az aktuálisan elvégzendő vizsgálatokra. Ez 
csak a pácienseinkkel kialakított mellérendelt part-
ner-kapcsolatban végezhető.

Kérem Önöket, fogadják el betegségeiket, ismerjék 
meg a tennivalókat, határozzák el, hogy az egészsége-
sek teljes életét szeretnék élni még sokáig. Ezért te-
gyenek meg mindent, sokat segíthetnek nekünk, or-
vosoknak!

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

tanítása saját testük felépítésének és működésének is-
meretére megkönnyíti a betegségek megértését, 
feldolgozását. Az egészségükben – és betegségükben – 
jártas páciensek így sokat segíthetnek az orvosoknak a 
gyógyításban, ezért évtizedek óta szívesen tart ilyen jelle-
gű előadásokat televízióban, klubokban és a mindenna-
pi munkája során is.

VÉRNYOMÁSMÉRŐ-SZERVIZ
2008. november 1-től új helyen várjuk önöket!

Cím: Budapest, IX. Ferenc krt. 7. 
Telefonszámaink nem változnak: 217-7557, 217-1765

Minden típusú vérnyomásmérő készülék javítása, pon-
tosság ellenőrzése.

Új készülékek árusítása. Orvosi műszerek, gyógyászati 
és egészségörző készülékek javítása, értékesítése. Vá-

sárlóinkat orvosi műszerész kollégák segítik szaktanács-
adással a megfelelő készülék kiválasztásában. Időszakos 

akciók árleszállítással.

Ha ezt a hirdetést felmutatja 10% kedvezményt kap!

6 Mikron Medical 
Elektromos Orvosi Szerviz és Kereskedés

Web: www.6mikron.hu
E-mail: info6mikron@t-online.hu

Diabetes Világnap

Minden év november 14-én tartják
világszerte. Ez a cukorbeteg társadalom elsőszá-
mú kampánya, amellyel a diabétesz ügyére és a 
diabétesszel élők helyzetére kívánja felhívni a fi-
gyelmet a Nemzetközi Diabétesz Szövetség (IDF).

Világnapi rendezvények Magyarországon

November 8. 
Központi Diabetes Világnapi Rendezvény, Kaposvár 

Szervező: Ferkáné Pellérdi Zsuzsa, tel.: (70) 253-7627

November 9. 
Túra az egészségért – Nem csak diabéteszeseknek, 

Kaposvár 
Szervező: Ferkáné Pellérdi Zsuzsa, tel.: (70) 253-7627

November 15. 
Cukorbetegek Budapesti Egyesületének Világnapi 

rendezvénye, 
Budapest, MOM Kultúrház 

Szervező: Sámán Miklósné, tel.: (70) 271-7683

November 15.
D-Junior Világnap, Budapest, Millenáris

Szervező: Gyermekdiabétesz Központ Magyarország, 
Keller Richárd, tel.: (30) 326-6828

November 16. 
Egy csepp figyelem Alapítvány Világnapi rendezvénye, 

Budapest, Syma Csarnok 
http://www.egycseppfigyelem.hu
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A cukorbetegek száma folyamatosan nő. Ma Magyar-
országon a népesség 8–10%-ában mutatható ki cukor-
betegség, és a cukorbetegséget megelőző, már kóros 
eltéréseket mutató állapotok hasonló gyakorisággal for-
dulnak elő. Így ma hazánkban csaknem minden ötödik 
embernek van valamilyen szénhidrátanyagcsere-zava-
ra, azaz népbetegségről beszélhetünk.

A cukorbetegségnek négy fő formáját különítjük el: 
az 1-es típusút, a 2-es típusút, a terhességi cukorbe-
tegséget és az egyéb formákat. A cukorbetegek 10%-a 
1-es típusú, 85–90%-a 2-es típusú és 1–5%-a tartozik 
az összes egyéb típusba.

Az 1-es típusú cukorbetegség általában (de nem 
kizárólag) gyermek- és fiatalkorban kezdődik és az 
inzulintermelő sejtek pusztulása miatt inzulinhiány 
jellemzi. Ezért őket inzulinnal és diétával kell kezel-
ni.

A 2-es típusú cu-
korbetegségben az 
inzulintermelés in-
kább megemelke-
dett, aminek az az 
oka, hogy a beteg 
sejtjei érzéketlenek 
az inzulinra, azt 
mondjuk, hogy in-
zulinrezisztensek, 
amire a szervezet 
fokozott inzulin-
termeléssel reagál. 
Ezek a betegek általában elhízottak, vérnyomásuk 
magas, középkorúak vagy idősek, bár a gyermekek kö-
zött mind nagyobb arányban előforduló elhízás miatt 
gyakran észleljük már gyermek- vagy fiatal felnőttkor-
ban is.

Terhességi cukorbetegségről akkor beszélünk, ha 
a cukorbetegség a terhesség alatt kezdődik és a szü-
lés után vagy megmarad, vagy már nem észlelhető. 
Az egyéb kategóriába ritka örökletes, hormonális stb. 
kórformák tartoznak.

Bármelyik cukorbetegség-típusról is legyen szó, a 
jellemzően magas vércukorszint olyan mérgek terme-
lődéséhez vezet, amelyek nagyrészt a vesén keresz-
tül ürülnek ki. Ráadásul a szervezet vízháztartását 
is nagyrészt a vese szabályozza, a cukorbetegek pe-
dig hajlamosak a kiszáradásra. Ennek az az oka, hogy 
a magas vércukorszint miatt a cukorbetegek vizele-
tében megjelenik a cukor, mely jelentős mennyiségű 
víz kíséretében ürül. Magas cukorszint esetén tehát 
minden cukorbeteg jelentős mennyiségű folyadékot 
veszít.

Milyen veseszövődményeket 
okoz a cukorbetegség?
A 2-es típusú cukorbetegekben a diabétesszel gyak-
ran közel egy időben fellépő magasvérnyomás-beteg-
ség általában már veseérintettséget is jelez. Az 1-es 
típusú cukorbetegekben a veseszövődmény megjele-
nésével, általában 10–20 évvel a cukorbetegség kez-
dete után jelentkezik a magasvérnyomás-betegség. A 
cukorbeteg magasvérnyomás-betegségére az jellemző, 
hogy a vesében olyan hormonális eltérések alakul-
nak ki, amelyek miatt károsodik a vese sóeltávolító 
képessége. Ilyenkor azt mondjuk, hogy a cukorbeteg 
magasvérnyomás-betegsége sóérzékeny, azaz ha a 
táplálkozással nagyobb mennyiségű sót fogyaszt, a 

vérnyomása legalább 10 száza-
lékkal emelkedik. Ennek fon-
tos következményei vannak a 
kezelést illetően.

A vesében normálisan ala-
csonyabb a vérnyomás, mint a 
keringés más területein. Ezt a 
vérnyomás-különbséget az biz-
tosítja, hogy a vese-verőerek 
képesek beszűkülni, és minél 
magasabb a szervezetben a 
vérnyomás, annál jobban be-
szűkülve megakadályozzák, 
hogy ez a magasabb vérnyo-

más tönkretegye a vesét. Sajnos cukorbetegségben a 
veseereknek éppen ez a szabályozó működése vész el 
és mintegy ráengedik a vesére a nagyobb vérnyomást. 
Ha magasvérnyomás-betegség is kialakul, akkor 
ez még inkább megnöveli a vesére háruló terhelést. 
Ilyenkor a vesék mérete megnövekszik, amit ultra-
hangvizsgálattal ki lehet mutatni. A vese túlműkö-
dik, a méreganyagokat fokozottan választja ki, amiből 
kiindulva azt gondolhatnánk, hogy minden rendben 
van, pedig ez a károsodás első jele. Amennyiben ekkor 
az oly divatos húgyhajtó hatású gyógyteákkal még to-
vább terheljük a vesét, sokat árthatunk. Hangsúlyoz-
ni szeretném, hogy ebben a stádiumban nem hogy 
veseelégtelenség nincs, de a vese túlműködése jellem-
ző! Ezt felfoghatjuk úgy is, hogy a vese a cukorbeteg-
séghez próbál alkalmazkodni, de ez az alkalmazkodás 
károsítja a vesét.

Már ebben a túlműködési stádiumban is megje-
lenhet, de főleg ez után jellemző, hogy a vesén belüli 
nyomásnövekedés miatt fehérjevizelés indul meg, je-
leként annak, hogy már nem csak a vese működése, 

A cukorbetegség veseszövődményeinek kapcsolata 
a vérnyomással

A 2-es típusú cukorbetegekben a 
diabétesszel gyakran közel egy időben 

fellépő magasvérnyomás-betegség 
általában már veseérintettséget is 

jelez. Az 1-es típusú cukorbetegekben 
a veseszövődmény megjelenésével, 

általában 10–20 évvel a cukorbetegség 
kezdete után jelentkezik a 

magasvérnyomás-betegség.
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de a szerkezete is károsodott. A vizeletben az egyik 
legkorábban megjelenő fehérje az albumin. A kismér-
tékű, de kóros albuminvizelést mikroalbuminuriának 
nevezzük. Speciális módszerekkel már mérhető, és ag-
godalomra okot adó jel.

Minden cukorbeteg esetében történjen 
mikroalbuminuria-szűrés!

Azt is kimutatták, hogy a kóros mértékű albuminvi-
zelés arányos a szív-érrendszeri szövődményekkel. Ez 
érthető, hiszen mindaz, ami károsítja az érrendszert 
(cukorbetegség, ma-
gasvérnyomás-beteg-
ség, érelmeszesedés 
stb.), az károsítja az 
erekből álló vesét is, 
azaz az albumin vize-
letürítésének vizsgálata ablakot nyit az erek állapotá-
nak megismerésére, a károsodások számszerűsítésére. 
Az albumin vizeletürítése terápiás beavatkozás, diétás 
és gyógyszeres kezelés hiányában folyamatosan nö-
vekszik, végül veseelégtelenség (a méregtelenítés elég-
telensége) alakul ki.

Minden cukorbeteg esetében 
történjen becslés a vese méregtelenítő 

működéséről, az eGFR-ről!

A vese méregtelenítő működése a korral egészsége-
sekben is csökken, cukorbetegekben azonban ennek 
mértéke szokatlanul gyors, 5–10-szerese az egészsé-
gesekének. Cukorbetegségben ezért különösen fon-
tos a vese méregtelenítő működésének számolása, 
becslése. Ráadásul, mint láttuk, a mérgek képződé-
se is felgyorsul a magas cukorszintek miatt. A folya-
matok úgy rakhatók sorba, hogy a fokozott méreg-
termelés miatt albuminvizelés jelenik meg, mind a 
mérgek, mind a vizeletbe jutó albumin csökkenti a 
vese méregtelenítő képességét, ami tovább növeli a 
cukorbetegség miatti mérgek vérszintjét, és ez végül 

is ördögi kör kialakulását eredményezi. A mérgek föl-
szaporodnak a vérben és az érelmeszesedést fokoz-
va a cukorbetegek korai (szívinfarktus, agyinfarktus 
stb. miatti) halálát okozzák. Ezért tehát elengedhe-
tetlenül fontos, hogy szövődménymentes cukorbeteg-
nél évente, már veseszövődményt mutatók esetében 
akár 3-4 havonta megtörténjen a vese méregtelenítő 
működésének a számolása, amit az eGFR mozaik-
szóval (estimated glomerular filtration rate – becsült 
glomeruláris filtrációs ráta) jelölünk. Közös ajánlás 

eGFR-kalkulátor az interneten:
https://www.doki.net/tarsasag/nephrologia/info.aspx?web_id=&sp=13
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kidolgozásán fáradozik ezzel kapcsolatban a Magyar 
Diabetes Társaság, a Magyar Nefrológiai Társaság és 
a Magyar Labordiagnosztikai Társaság, mely elké-
szülte után minden orvos és más érdeklődő számára 
elérhető lesz.

A cukorbetegség okozta vesebetegség 
kezelése a cukor normalizálásával 

és vérnyomáscsökkentők 
alkalmazásával történik.

A fentiekből világos, hogy a vércukor normalizálása 
nélkül nem kezelhető a veseszövődmény sem. A cél a 
7,0% alatti hemoglobin A1c (HbA1c) tartomány. A HbA1c 
értéke megmutatja, hogy milyen volt a cukorbeteg el-
múlt 2-3 havi vércukorátlaga, és ennek segítségével 
meg tudjuk becsülni a képződött méreganyagok meny-
nyiségét is. Fontos tudni, hogy a vese méregtelenítő 
képességének beszűkülésével arányosan szükséges le-
het a vércukor-csökkentő kezelés megváltoztatása, és 
gyakoribbá válhatnak a vércukoresések, az ún. hipo-
glikémiák.

Az elmondottak szerint nagyon fontos, hogy ne nö-
vekedjen a vesén belüli vérnyomás. Ehhez egyrészt le 
kell csökkenteni a felkaron mért vérnyomás értékét 
130/80 Hgmm alá, sőt ha jelentős fehérjevizelés áll 

fenn, akkor 125/75 Hgmm alá. Másrészt 
főleg olyan vérnyomáscsökkentőket kell 
alkalmazni, amelyek képesek a vesén 
belüli vérnyomást szelektíven is csök-
kenteni. Ezen szempontok alapján kü-
lönösen hasznosnak bizonyultak az ún. 
angiotenzinkonvertáló enzim gátlók, az 
angiotenzinreceptor-blokkolók és az al-
doszteronantagonisták. Ezek mindegyi-
ke csökkenti a vérnyomást, különösen a 
vesében uralkodó nyomást, és a fehérje-
vizelést. Sőt az előző kettőről igazolták 
azt is, hogy mérséklik a vese méregte-
lenítő működésének (eGFR) elvesztését 
is.

Soha ne felejtsük el azt se, hogy a 
megfelelő mennyiségű folyadék bevitele 
elengedhetetlen a cukorbetegek kezelé-
se során. Ez jó méregtelenítő vese esetén 
testsúlykilógrammonként és naponta 30 
ml folyadék bevitelét jelenti, azaz egy 
70 kg-os cukorbeteg esetében 2100 ml 
= 2,1 litert. Természetesen nyári nagy 
melegben vagy nagyon magas vércukrok 
esetén ezt tovább kell növelni, vese- és 
szívelégtelenségben pedig csökkentése 

válhat szükségessé.
Ugyanígy figyeljünk arra is, hogy a napi sófogyasztá-

sunk kevesebb legyen, mint 5 gramm, azaz ügyeljünk 
arra, hogy az ételek elkészítése során a lehető legkeve-
sebb sót használjuk, soha ne sózzuk az ételt utólag, és 
alacsony sótartalmú ásványvizeket igyunk.

Összefoglalás
Cukorbetegségben mérjük a vizelettel való albumin-
ürítést és a méregtelenítés (eGFR) mértékét, töreked-
jünk a vércukor és a vérnyomás normalizálására, a só-
szegény étrendre és a megfelelő folyadékfogyasztásra.

Dr. Wittmann István  1984-ben vég-
zett a POTE Általános Orvostudományi 
Karán summa cum laude eredmény-
nyel. Belgyógyász, nefrológus szakor-
vos, a diabetológia minősített orvosa. 
1998-ban védte meg PhD-téziseit. 

1999-ben a POTE II. Belgyógyászati Klinika és Nefrológiai 
Centrum által kiírt egyetemi docensi pályázata nyert el-
fogadást, majd 2001-ben a PTE Általános Orvostudomá-
nyi Karán habilitált. 2006 óta a II. Belgyógyászati Klinika 

és Nefrológia Centrum igazgató 
professzora. Elsősorban a diabeto-
lógia, nefrológia és hipertónia te-
rületén végez kutatásokat, hazai 
és nemzetközi folyóiratokban 128 
közleménye jelent meg.

A vese méregtelenítő működésének kiesése ördögi kör kialakulását 
eredményezi, ami az érelmeszesedés kiváltása révén veszélyezteti a 
beteg életét

Helyreigazítás: 
Előző számunk 26. oldalán megjelent tesztben az első kérdésre adandó helyes válasz 

természetesen a b. jelű volt, a nyomdahibáért szíves elnézésüket kérjük.
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Előző számunkban a magasvérnyomás-betegség törté-
netét az egyiptomi Smith-papirusoktól Galenus, Harvey, 
Stephen Hales megismerésén át Marcello Malphigi éle-
téig követtük.

A francia vitalista 
iskola kiemelkedő 
képviselője Fran-
cois Xavier Bichat 
(1771–1802) boncta-
ni, kísérleti munkák 
alapján 21 rendszert 
írt le, köztük az arté-
riás és vénás hálózat 
rendszerét is. Bichat 
1771-ben született a 
burgundiai Thoiset-
te-ben, Lyonban vé-
gezte tanulmányait, 
ott tanult anatómi-
át és sebészetet is. 
1792-ben Párizsba megy, ahol a Journal de Chirurgie 
(Sebészet) szaklapot szerkeszti. Közel 600 boncolást 
végzett a Hôtel Dieu-ban (magyarul a Jóisten Szál-
lása, a kórház neve) Marc-Antoine Petit mellett, aki 
a hotel fősebésze volt. Itt gyógyszertant is tanított, 
és megállapította, hogy a fekete (vénás) vér gyor-
san megbénítja mind az agy, mind a szív munkáját, 
és hogy a légzés kimaradása először a tudati, majd 
a vegetatív tevékenységek halálához vezet. 1800-ban 
jelent meg „De la vie et de la mort”, az Élet és a ha-
lál” című munkája, melyben a szervek és szervrend-
szerek alapján új kórtani egységekről ír. Így jutott el 
a keringési betegségek rendszerének betegségtaná-
hoz is, amit a Leíró anatómia (Anatomie descriptive) 
könyvében összegzett. 31 éves korában, igen fiatalon, 
tbc-ben hunyt el. Napóleon utasítására mellszobrát 

a Hôtel Dieu-ban helyez-
ték el.

A belgyógyászati ve-
sebetegségek első le-
írója Richard Bright 
(1789–1858), aki „vízi 
betegség” néven ösz-
szegzi a vesebetegségek 
diagnosztikus jeleit. A 
magasvérnyomás-beteg-
ség története valójában 
Richard Brighttal kez-
dődik, neve minden régi 
belgyógyászati könyvben 
Bright-betegség néven 

ismert. Skóciában, Edinborough-ban először erkölcs-
filozófiát, politikai gazdaságtant, matematikát tanult, 
majd később medicinát is végzett. 1836-ban száz kró-
nikus vesebeteg kórboncolási eredményét ismertette. 
Munkáiban a vesebetegséget és annak szövődményeit, 
a proteinuriát, az érelválto zásokat részletesen ismer-
teti.

John Cheyne (1777–1836), a később róla elnevezett 
periodikus légzés (Cheyne–Stokes-légzés) első leírója 
az agyi keringés zavarait tanulmányozta. Elsőként ké-
szít rajzokat a „subarachnoidealis” vérzésről, az agy-

vérzésről.
Két évszázad telt el a 

vérkeringés felfedezése, 
és csaknem 100 év Hales 
direkt vérnyomásméré-
se óta, amikor  Poiseuille 
(1799–1869) 1841-ben 
bemutatta készülékét, a 
vérnyomásváltozást mérő 
„hemodinamométert”.

A rövid U alakú csö-
vecskét részben higany-
nyal, részben a higanyt 
a vértől elválasztó folya-
dékkal töltötte meg. Ezt 
a csövecskét az állat ar-
tériájába vezetve az U 
cső két szárában észlelt, 

milliméterben kifejezett higanyszint-változásból lehe-
tett következtetni a vérnyomásváltozásra. A vér alva-
dását a csövecskében kalcium-karbonáttal előzte meg. 
Poiseuille készüléke segítségével elsőként tapasztalta, 
hogy a vérnyomás a légzés során változik. 1828-ban ál-
latokon, direkt úton higanyos vérnyomásmérővel mér-
te meg a fenti módszerrel a vérnyomást, amit 1841-
ben publikált.

Az első, direkt vérnyomásmérési módszert számos 
további követte, míg eljutottunk a napjainkban hasz-
nálatos higanyos mérőig, illetve az automata készülé-
kekig.

A magasvérnyomás-betegség rövid története 
az 1700-as évektől az 1800-as évek végéig

Richard Bright

Bichat szobra a párizsi 
Descartes Egyetem előtt

Jean Louis Marie 
Poiseuille
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1847-ben Carl Friedrich Wil-
helm Ludwig (1816–1895), a 

német élettanász kimográf 
(hullámíró) segítségével 
mérte a vérnyomást.

A kimográf végén lévő 
érzékelőt közvetlenül az 

artériába vezette, majd a 
nyomás változását grafi-

kusan ábrázolta. A Poiseuil-
le-féle hemodinamométer 
U alakú csővére egy úszóra 
szerelt madártollat erősített, 

ennek segítségével egy forgó hengeren lévő kormozott 
papírlapon láthatóvá tette a legkisebb nyomásválto-
zást is.

1847-ben Ludwig szerkezete láthatóvá tette és meg-
örökítette a szív- és légzési ciklusban történő nyomás-
hullám-változásokat. A szív összehúzó dásait a gyors, 
a légzőmozgás változásait a lassabb oszcillációk jelez-
ték.

A „hullámíró” higanyos U alakú műszerrel jól ér-
zékelhető volt a vérnyomás különböző ingerekre be-
következő változása.

Vierordt (1818–1884) német orvos, az orvostudo-
mány professzora a vér és vérkeringés vizsgálatára 

dolgozott ki mérési mód-
szereket és műszereket. 
Berlinben, Göttingen-
ben, Bécsben és Heidel-
bergben tanult, majd 
1842-ben Karlsruhé-
ban kezdett praktizálni. 
1849-ben Tübingenben 
az elméleti orvostudo-
mány docense, majd négy 
év múlva ugyanott az 
élettan professzora lett. 
1855-ben elkészítette az 
első nem invazív, emberi 
pulzus mérésére alkal-
mas vértelen készüléket, 

amelyet Sphygmographnak nevezett.

Az ütőeret összenyomó rugó összetett emelő-
soron keresztül állt kapcsolatban a Ludwig-féle 
kimo gráffal. Az emelő az artéria összehúzódásakor 
meg emelkedett és a kilengéseket forgó hengeren 
rögzítette.

Az eszközzel a pulzusváltozást nagyon pontosan le-
hetett mérni és rögzíteni.

Etienne-Jules Marey (1830–1904), a kiváló, korsza-
kos jelentőségű szív- 
és keringéskutató 
élettanász számos ál-
latkísérletes munkát 
követően egészséges 
és beteg emberek ke-
ringését kezdte vizs-
gálni. Marey édesapja 
borkereskedő, édes-
anyja tanárnő volt. 
1850-ben Párizsban 
folytatta tanulmá-
nyait, és hamarosan 
a keringés élettani, 
kórtani kutatásai felé 

fordult a figyelme, eredményeit 25 könyv és 280 tudo-
mányos közlemény fémjelzi.

Marey 1859-ben továbbfejlesztette Vierordt eszkö-
zét, mely már finomabb pulzushullám-változás köve-
tésére is képes volt.

Karl von Vierordt

Egy Ludwig-féle kimográf 1903-ból

Vierordt Sphygmographja

Etienne-Jules Marey

Carl Friedrich Wilhelm 
Ludwig
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A Marey-féle szfimográf segítségével mérhetővé vált 
a pulzus-, illetve vérnyomásváltozás és a légzés, a kül-
ső hőmérséklet, fizikai aktivitás, stressz közti kapcso-
lat.

A rugókkal mozgó fémlapot, melyhez kijelző is kap-
csolódott, a radiális pulzus mozgatta. Az emelőhöz 
rögzített toll segítségével az artéria radiális pulzálását 
kormozott lemezen rögzítették. A szívfrekvenciára a 
papíron rögzített pulzusok számából tudtak következ-
tetni.

A higannyal teli tartályra csövet tett, amit egy fém-
csőrrel bekötött az artériába. Az igazi újítása valójá-
ban az volt, hogy egy nyomáskiegyenlítő szerkezet 
segítségével „manométre métallique inscripteur” meg 
tudta határozni az artériás középnyomást. Fordított 
arányosságot fedezett fel a vérnyomás és a véráramlás 
sebessége közt.

Leírta, hogy a pillanatról pillanatra változó vérnyo-
más a perifériás keringés sebességének megfelelően 
változik. Az artériás vérnyomás átlagosan 12–15 cen-
timéter higanyoszloppal tartott egyensúlyt.

Marey időben elhúzódó fényképei a keringésről 
(kronofotográfia) nagy hatással volt az olasz futuris-
ta (Bragaglia, Balla, Boccioni, Russolo) és az absztrakt 
festőkre (Balla, Kupka, Duchamp) egyaránt.

A hipertónia-kutatás történetét a legnagyobbak fel-
fedezésével a következő számunkban folytatjuk, hogy 
a múlt ismeretében megértsük a jelent.

Dr. Barna István  A Semmelweis 
Egyetem I. Belklinikáján 1979 óta gyó-
gyító belgyógyász, vesegyógyász és 
hipertónia-specialista. A belgyógyá-
szat minden részét tanítja orvostan-
hallgatóknak, továbbképzéseket tart 

ápolónőknek, asszisztenseknek, orvosoknak, szakorvosok-
nak. Járóbeteg-rendelésén évente 2-3 ezer beteget lát 
el. 2002-ben habilitált doktor, egyetemi docens. Több 
mint 30 szakmai könyv, közel 150 közlemény szerzője. Kö-
zel 350 előadást tartott hazai és nemzetközi konferenciá-
kon, kongresszusokon. Több szakmai folyóirat szerkesztő-
bizottsági tagja. A Magyar Hypertonia Társaság főtitkára, 
a Magyar Nephrologiai Társaság, a Magyar Elhízástudo-
mányi Társaság Vezetőségi tagja.
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Az emberek számára természetes, hogy vigyáznak érté-
keikre. A drága autóhoz tolatóradart vesznek, és termé-
szetes, hogy közlekedés közben figyelik a visszapillantó 
tükröket, nehogy a kocsinak baja essék. Féltik a karosz-
szériát, kímélik a motort, odafigyelnek a fékekre, nehogy 
baj legyen. Törődjön önmagával is! Ne feledje, a legna-
gyobb érték ön! Saját belsőégésű motorja (szív) nincs-e 
túlpörgetve? Mekkora fordulatszámon zakatol, milyen 
kompresszióval működik (pulzus, vérnyomás)? Képet 
kaphat erről, ha rendszeresen ellenőrzi vérnyomását.

Az otthoni vérnyomásmérés nem helyettesíti, hanem 
segíti, kiegészíti az orvos munkáját. Valljuk be, leg-
többször csak akkor megyünk el a rendelőbe, ha va-
lami panaszunk van. Köhögünk, tüszkölünk, lázasak 
vagyunk vagy valami fáj. A magasvérnyomás-betegség 
a korai stádiumban, mikor még nincs jelentős szövőd-
mény, nem ad jelzést, nem küld senkit orvoshoz.

Káros azonban, ha a vérnyomás tartósan emelke-
detté válik és a szív ritkán van alapjáraton, és hogy 
az autós hasonlatnál maradjunk, kis sebességnél is 
nagy nyomatékkal dolgozik. Ez gyakorlatilag folyama-
tos hegymenetet jelent, amiben a motor (esetünkben a 
szív) károsodik, hamarabb tönkremegy.

Hogy valami nincs rendben a vérnyomásunkkal, 
csak odafigyeléssel lehet észlelni, és több alkalommal 
végzett méréssel lehet tetten érni. Egy alkalommal 
nem elég mérni. Ha betegek vagyunk, akkor házior-
vosunk egy beteg szervezet befolyásolt vérnyomását 
méri. Ha nincs panaszunk, de néha ellenőriztetjük 
vérnyomásunkat, akkor sem biztos, hogy a valódi ér-
téket kapjuk, hiszen sok embernél kimutatható a „fe-
hérköpeny-hipertónia”, az orvosi környezet, a várako-
zás kiváltotta vérnyomás-eltérés.

Vérnyomásunk nem állandó
A vérnyomás egészséges emberekben sem állandó. Pi-
henéskor, alváskor alacsonyabb, 
fizikai vagy lelki terheléskor maga-
sabb. A vérnyomás jellemzően nap-
szaki ingadozást is mutat.

Otthoni mérés
Az otthoni vérnyomásméréshez a 
készülékek gazdag választéka áll 
rendelkezésünkre.

Az elektronikus (digitális) mérők 
használatához nem kell szakérte-

lem, működésük egyszerű. Önnek nem szükséges or-
vosi ismeretekkel rendelkeznie, elegendő a mandzset-
tát felhelyeznie és a műszer rövid idő alatt megméri, 
majd kiírja a felső (szisztolés) és az alsó (diasztolés) 
vérnyomásértéket, sőt még a pulzust is.

A megbízható mérés feltétele a pontos vérnyomásmé-
rő. A vásárláskor azonban tudatában kell lenni, hogy 
az ilyen készülékek értékesek, és éppen ezért nem ol-
csók. Legyen alapos a kiválasztásban! Ne tévessze meg 
a boltok kínálata, a hirdetések szövege! Kérdezze meg 
orvosát, hogy melyik készüléket javasolja, keressen fel 
egy szaküzletet, ott beszélje meg egy hozzáértő szakel-
adóval, mi lenne megfelelő választás.

Amit a digitális, otthoni vérnyomásmérőkről tudnia 
érdemes

Orvosszakmai szempontok szerint csak azok a készü-
lékek felelnek meg a célnak, melyek átestek klinikai 
teszteken és a nemzetközileg elfogadott előírásoknak 
megfeleltek. Ezeket hívjuk validált műszereknek, és 
igazából ezek tekinthetők elfogadott hiteles vérnyo-
másmérőknek. Dobozukon szerepel a „klinikailag va-
lidált” vagy a „clinically validated” jelölés.

Fontos szabály, hogy a mérés módja, körülményei 
megfelelőek legyenek, azt hitelesített mérővel, szabá-
lyosan végezzék.

Kellő pontossággal vérnyomást mérni a szívhez mi-
nél közelebbi és minél vastagabb verőérszakaszon le-
het. Ez a felkaron történő mérésnél teljesül.

A készülék mérési pontossága nem függ attól, hogy 
kézi levegőpumpálással vagy automatikus felfújással 
rendelkezik, mindkét típus lehet egyaránt pontos, vi-
szont nagyban függ attól, hogy ön megfelelő méretű 
mandzsettát használ-e. A vérnyomásmérő készülékek 
általában normálméretű mandzsettával kaphatók. Ha 
az ön felkarjának kerülete 22–32 cm közé esik, akkor 
ez megfelelő, ha nagyobb, akkor extraméretűt (32–42 
cm) kell használnia. Tehát már vásárláskor figyel-

Figyeljünk rendszeresen vérnyomásunkra!
A vérnyomás mérése otthon
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nie kell erre, és vagy olyan vérnyomásmérőt választ, 
amely nagy méretű mandzsettával rendelkezik, vagy 
külön vásárol hozzá. Kaphatók olyan vérnyomásmé-
rők is, melyek dupla átfogású, két méretfunkciós man-
dzsettával rendelkeznek (22–42 cm). A csomagoláson 
„multi mandzsetta” vagy „comfort cuff” felirat látha-
tó. Ezzel a család normál- és túlsúlyos tagja is mérni 
tud.

Hogyan mérjen otthon elektronikus, felkaron mérő 
vérnyomásmérő készülékkel?

A vérnyomásmérő készüléke használatát ugye már is-
meri és begyakorolta azt?

Készüljön fel a mérésre, ne sebtében, kapkodva vé-
gezze, minimum 5 perces nyugalmi állapot után tör-
ténjen!

A mérés előtt fél órával már ne igyon kávét, alko-
holt, ne dohányozzon és kerüljön minden olyan hatást, 
ami vérnyomásváltozást okoz!

Foglaljon helyet, üljön kényelmesen, dőljön hátra, 
ne kelljen felsőtestét tartania. Ne üljön keresztbe tett 
lábakkal (ez ugyanis vérnyomás-emelkedést okoz)! Ne 
szorítsa a cipő, ne legyen szűk ruhában, ne érezzen vi-
zelési vagy egyéb ürítési ingert.

Tegye szabaddá karját! A ruha feltűrése nem meg-
felelő, a hónaljig gyömöszölt szövet elszorítja a kerin-
gést. Ha leveszi a felsőruházatot, ügyeljen arra, hogy 
ne fázzon, mert a hidegérzet szintén meghamisítja a 
mérést.

Helyezze fel a mandzsettát! Az otthoni méréshez ki-
fejlesztett készülékeket jobbkezes emberek számára 
tervezték, ezért a mandzsettát a bal felsőkarra kell fe-
szesen ráilleszteni. Helytelen, ha valaki állandó méret-
re rögzítve használja, és mérésenként belebújik, majd 
lehúzza. Lazítsuk ki minden alkalommal, tegyük fel 
így, és állítsuk be a megfelelő helyzetbe: alsó pereme 
kb. 2-3 cm-rel legyen a könyökhajlat felett, a levegőcső 
a kar belső felületének középvonalán helyezkedjen el. 
Húzzuk meg feszesre! Egyenletesen, gyűrődés nélkül 
feküdjön fel a karra! Sokan – tévesen – azt gondolják, 
ha lazán teszik fel a karpántot, akkor működés közben 
nem fog annyira szorítani. Ez nem igaz. Mindenképp a 
felső vérnyomás értékénél magasabbra kell pumpálni 
a mandzsettát, hiszen el kell szorítani, meg kell állíta-
ni a vérkeringést. A félautomata (pumpás) készüléknél 
önnek kell a várható felső vérnyomásérték (szisztolé) 
fölé kb. 30 Hgmm-rel fújni – különben nem sikerül a 
mérés –, az automatikus magától teszi ugyanezt. Ha 
tehát a mandzsetta laza, akkor több levegő kell ehhez. 
A belső gumipárna ebben az esetben felpúposodik, szé-
lei feszülnek – ennek okán hamarabb kilukad. A sok 
levegő pumpálása és leeresztése tovább tart, a kar job-
ban elzsibbad.

Alkarját ne lógassa, könyöknél behajlítva tegye az 
ölébe vagy az asztalra!

Testi, lelki nyugalommal lazuljon el!
Kezdje meg a mérést!

Ne nézelődjön, ne mozogjon, ne beszéljen és önhöz se 
beszéljenek. Nyugodt tempóban lélegezzen, ne fújtas-
son, ne sóhajtozzon! Beszédnél, levegővételnél a tüdő 
munkája miatt ugyanis mozog a mellkas, mozognak a 
bordák. Ha pedig szólnak önhöz, az figyelemre készte-
ti, gondolatot ébreszt és kibillentheti nyugalmából.

Ha a mérés megtörtént, a készülék kiírja a mért ér-
tékeket.

Újabb mérés előtt tartson pár perc szünetet.
Ne lepődjön meg, ha otthoni mérései nem egyeznek 

meg az orvos által mért adatokkal! Ez előfordulhat, 
éppen ezért hasznos az ön mérése, hiszen a több adat 
segíthet az orvosnak a minél hatékonyabb kezelés be-
állításában.

Az orvosi ellenőrzéseket rendszeres otthoni mérés 
esetén sem szabad mellőzni, és a felírt gyógyszerek 
adagolását sem szabad megváltoztatni. Fontos olyan 
vérnyomásmérővel rendelkeznie, melyet kezelőorvosa 
is elfogad, és a méréseket úgy végrehajtania, hogy azok 
adatai helytállók, a kezelés szempontjából értékelhe-
tők legyenek. A mért értékeket jegyezze fel, vezessen 
vérnyomásnaplót! Ebben a mérés időpontja és az is ke-
rüljön be, hogy milyen állapotban volt szervezete (pl. 
ébredést követően, ebéd után, munka közben, lefekvés 
előtt… stb.). Szerepeljen egy bázisadat is, amit lehető-
ség szerint mindig ugyanabban az időpontban, pihent 
állapotban mér.

Magas vagy nem?
Akkor beszélünk magas vérnyomásról, ha az orvo-
si rendelőben mért szisztolés érték meghaladja a 140 
Hgmm-t, a diasztolés pedig a 90 Hgmm-t. Otthoni mé-
résnél már a 135/85 Hgmm is emelkedett vérnyomást 
jelent.

Kezelőorvosa nem lehet mindig ön mellett, hogy el-
lenőrizze vérnyomását, de egy készülék igen. A ma-
gasvérnyomás-betegség elleni sikeres küzdelemhez 
szükséges az orvos munkája, a hatásos gyógyszer ki-
választása, a beteg együttműködése, a jó minőségű 
otthoni vérnyomásmérő készülék és a megfelelő tájé-
koztatás. Reméljük, ez utóbbiban hasznára lehetünk 
betegtájékoztató lapunkkal.

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

Az előző szám tartalmazza a hagyományos, orvosi 
rendelőkben alkalmazott higanyos vagy órás vérnyo-
másmérők leírását, a mérés módját. Ha nem jutott el 
önhöz kiadványunk, de érdekli a cikk, szívesen elküld-
jük e-mailben. Kérését juttassa el a következő címre: 
trieber.laszlo@t-online.hu
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A cukorbetegek többségének vércukorszintje diétával, 
illetve gyógyszeres kezelés és diéta együttes alkalmazá-
sával a megfelelő szinten tartható, de körülbelül minden 
ötödik diabéteszes inzulinkezelést igényel. Számukra a 
rendszeres (napi többszöri) vércukormérés elengedhetet-
len, de a nem inzulinnal kezelteknek is nagy segítség lehet. 
Pl. fontos az egyes ételek vércukorszint-emelő hatásának 
megismerése, vagy kiderülhet, hogy rosszullétüket kiug-
róan magas vagy éppen alacsony vércukorszint okozza.

A vércukorszint önellenőrzésére egyéni vércukormérő 
készülékek szolgálnak. Az otthoni mérésre szánt ké-
szülékek használata egyszerű, gyors, kis vérigényűek. 
A vér glükóztartalmát mérik, és jelzik ki. Hogyan tör-
ténik ez? A mérés során feltétel, hogy a műszer köz-
vetlenül ne érintkezzen a vérrel, ne szennyeződjön, ne 
fertőződjön. Tehát a vérmintát mindig egy közvetítő 
anyagra, ún. tesztlapra vagy tesztcsíkra tesszük, me-
lyet használat után kidobunk. A mérés vagy bioszen-
zoros (elektrokémiai), vagy fotometriás elven alapszik. 
Mindkét esetben a vérben jelen lévő cukor és a teszt-
csíkban lévő reagens között kémiai reakció játszódik 
le. A bioszenzoros mérő a reakció során létrejött elekt-
romos változást jelzi, a másik esetben a reakciót szín-
változás kíséri, melyet a készülék fotometriásan mér.

A bioszenzoros vércukorszint-mérő készülék lapocs-
kája tulajdonképpen egy elektromos érzékelő. Kivite-
lét tekintve olyan kétrétegű lemez, melyben az alsó 
és felső lap között egy üreg található. Az üreges rész 
bejárata a lapocska szélén van, ide kell érinteni a vér-
cseppet, ami ekkor szinte „beszalad” a lap közepébe 
(kapilláris hatás). Itt találkozik a két mérőcsúccsal.

A fotometriás vércukorszint-mérő készülék fotocel-
lát használ érzékelőnek, és a tesztcsík fényvisszaverő 
képességét méri. A csíkon lévő reagens a vér glükóz-
tartalmának mértékében sötétedik. A gyártó egy szín-
skálát is mellékel, ennek segítségével az eredmény 
szemmel is ellenőrizhető.

Vérminta vétele (szúrás)
A vércukorszint méréséhez szükséges vérmintát az ujj-
végről vagy fülcimpáról vehetjük. Ezeken a helyeken 
hajszálérből (kapilláris) nyerünk vért. A vénás érből 
vett vér cukortartalma átlagosan 30%-kal lenne maga-
sabb, mint a kapillárisból vett mintáé! A vérvételhez 
a gyártók a készülékhez mellékelnek egy ujjszúró esz-
közt (vérvételi lándzsa, ujjbegyszúró), mellyel gyakor-
latilag fájdalom nélkül nyerhető vérminta.

Az ujjbegy vérerekben gazdag oldalsó részét szúr-
juk a körömtől 2-3 mm-re. Itt kevésbé fájdalmas, és 

hosszú távon sem károsítja a 
tapintóképességet. Az ujjbegy 
közepe a finomtapintás helye, 
ezt kíméljük. Minden vizsgá-
latkor másik ujjunk másik ol-
dalát szúrjuk meg, így csak rit-
kán kerül sor ugyanarra.

Az érzőidegekkel sűrűn átjárt terület miatt nem 
mindegy, hogy milyen mély szúrást hozunk létre, és 
nem mindegy, hogy mekkora fájdalmat keltünk – gon-
doljunk a gyerekekre, akiknek bizonyára okkal ellen-
szenves a legkisebb „szuri” is. A korszerű ujjbegy-
szúró speciális élesítésű tűjének szilikonos bevonata 
egyrészt jobb csúszást biztosít, másrészt kevésbé in-
gerli az idegvégződéseket. Nem tépi fel a bőrt, így a 
szúrás helye szinte azonnal és heg nélkül gyógyul. A 
több fokozatban beállítható fej lehetővé teszi, hogy a 
bőr típusa és a vércukormérő igénye szerint, egyénre 
szabottan lehessen módosítani a szúrásmélységet.

Határértékek
Egészséges szervezetben a nemzetközi normáknak meg-
felelően a vércukor értékének éhgyomorra 4–5,5 mmol/l 
között kell lennie, az étkezést követően pedig nem ha-
ladhatja mag a 8 mmol/l-t. Két órával az étkezés után 
az eredeti értékre kell visszaállnia a vércukorszintnek.

A mérési eredmények kívánatos értéktartományai 
(forrás: Magyar Diabetes Társaság konszenzus kon-
ferenciája [2007] a vércukor-önellenőrzés gyakorlati 
szempontjairól):

1-es típusú cukorbetegeknél• 
éhomra / étkezések előtt: 4,0–7,0 mmol/l– 
étkezést követően 60–90 perccel: 6,5–9,0 – 
mmol/l
étkezést követően 120 perccel: 6,0–8,0 mmol/l– 

2-es típusú betegeknél:• 
éhomra / étkezések előtt: 4,0–7,0 mmol/l,– 
étkezéseket követően 90 perccel: <7,5 mmol/l– 

Mindezeket megismerve bizonyára bátrabban vág 
neki egy vércukorszint-mérő készülék megvásárlásá-
nak, használatának. Fontos, hogy olyan terméket vá-
lasszon, ami mögött komoly és neves gyártó áll, amely 
már több éve jelen van a magyarországi piacon, és 
megfelelő vevőszolgálatot, terméktámogatást működ-
tet. Van hazai gyártású készülék is. Kérje orvosa vagy 
gyógyszerésze tanácsát. Ha vásárol, azt szaküzletben 
tegye, ahol megfelelő hozzáértéssel fogják önt kiszol-
gálni. Ne feledje: orvosi műszerről van szó!

Trieber László

Akiknek még nem magyarázták el, hogyan történik…
A vércukor mérése
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Ákos elhatározta, hogy 55 évesen jól beállított vérnyo-
mással és vércukorértékkel mindent túlélő izomkolosz-
szus, vagyis Rambo lesz. Egy álomkép lebegett a sze-
me előtt: még 65 évesen is szaltókat ugrálva megy majd 
dolgozni. Fitten és energikusan ér haza. Fél kézzel fel-
kapja 5 unokáját, és késő estig rohangál velük indiános-
dit játszva. Na jó, ha nem is pontosan így, de legalább 
most, 55 éves topmenedzserként kisebb agyvérzés nél-
kül szeretne végigülni egy munkaértekezletet.

Fél siker
Miután az étrendi javasla-
tok mellett gyógyszeresen is 
beállították vérnyomását, és 
kezelni kezdték a cukorbeteg-
ségét, vágyálmait közösen dé-
delgettük tovább egy átfogó 
mozgásterápia összeállításával. 
A gyógyszeres kezelés hatásá-
ra megszűntek akut panaszai, 
enyhült fejfájása, eltűnt a bi-
zonytalanság-érzése is. Mégis 
úgy érezte, hogy még mindig 
túl nagy rajta a nyomás.

A stresszes életet élők – a 
legtöbb esetben – pörgős, di-
namikus sportot választanak 
és űznek – derül ki egy átfogó 
hazai felmérésből. A kis sza-
badidőnkben is hajt minket 
a versenyszellem, a megfelel-
ni akarás. A regenerálódásra 
nincs ideje a szervezetünknek, 
hiszen tartani kell a tempót, 
nincs megállás.

Cukorbetegségben és magas 
vérnyomással célszerű olyan 
sportokat választani, amik 
ugyan kitartást igényelnek, de nem dolgoztatnak min-
ket túl magas pulzusszámon. A szívnek az a jó, ha 
saját tempójában dolgozhat, és nem az őt befolyásoló 
idegrendszer változtatja a ritmust. Óvni kell a felesle-
ges izgalmaktól. Akár úgy, hogy folyamatos tréninget 
biztosítunk a számára, akár úgy, hogy az idegrendszer 
túlzott befolyását ellensú lyozzuk. Hipertóniás cukor-
betegeknek kifejezetten ajánlottak az úgynevezett re-
laxáló sportok, mint például a tajcsi, csikung, a tempós 
séta, lassú kerékpározás, az úszás vagy a jóga. A ma-
gas vérnyomás normalizálására különféle gyakorlatok 
és légzéstechnikák léteznek. Speciális légvétellel a szív 
működését is lehet befolyásolni, a szívritmust lassí-
tani-gyorsítani. A jógik által használatos légzésmód-

szerekkel bárki „jógivá válhat” egy stresszes, feszült 
helyzetben. A pulzusszám csökkentésével minden em-
ber képes arra, hogy ereinek „parancsoljon”. A tajcsi, 
a csikung, a jóga-úszás, a jóga gyakorlása mind-mind 
a testben lévő energiaáramlás tudatos irányítását, az 
egészség megőrzését, illetve helyreállítását szolgálják.

Ákos sokáig idegenkedett attól a gondolattól, hogy 
neki is lassítania, lazítania kéne. Úgy gondolta, ráér 
pihengetni majd nyugdíjasan. Végül rávette magát, 

hogy kipróbálja valamelyik relaxáló sportot. Cukor-
betegsége miatt célszerű volt, hogy sportolás előtt 2 
órával egyen, hiszen sportolás közben gyorsan égnek 
a cukrok, hamar leeshet a vércukorszint, „hipózhat”, 
így javaslatomra a folyadék mellett szőlőcukrot is vitt 
magával az edzésekre.

Minden kezdet nehéz
Ákossal megbeszéltük, hogy egy könnyed kis gim-

nasztikával kezdünk.
A jógát, a hat klasszikus indiai bölcseleti rendszer 

egyikét, a köztudatban úgy könyveljük el, mint egyfaj-

Jóga 2008-ban?



27Hypertonia

Melyiket válasszam?

A tajcsi alapelveit 2500 évvel ezelőtt Lao-ce a 
taoizmus megalapítója fektette le könyvében, 
a Tao Te King-ben. Lényegét tekintve testgya-
korlásként ritmikus, szabályozott mozdulatokat 
és pontosan előírt testhelyzeteket tartalmazó 
mozgássorozat, mely ellazítja a testet és a lel-
ket, javítja a koordinációt, fejleszti az erőt és a 
mozgékonyságot, javítja az életerő (csi) áram-
lását. A mozgássorozat legnépszerűbb, rövid 
formája egymásból erőfeszítés nélkül követke-
ző 24, 37 vagy 48 mozdulatból áll, elvégzésük 
5–10 percet vesz igénybe. A hosszú formában 
108 mozdulatot kell végrehajtani 20–60 perc 
alatt. A gyakorlatok pontos elsajátításuk után 
egyedül is végezhetők.

A csikung angolszász írásmódja: „qigong”; 
a szó jelentése: „energiamunka”, több mint 
4000 éves mozgásrendszer, amely a vadálla-
tok ösztönös mozdulatainak utánzásán alapul. 
Ugyancsak Kínában alakult ki, lényegét tekint-
ve ez is önfejlesztő gyakorlatrendszer, amely 
része a hagyományos kínai orvoslásnak, amit 
harcosok és szerzetesek (pl. shaolin) is beillesz-
tettek módszereik sorába. A mozgások, test-
helyzetek, meditációs és légzőgyakorlatok 
kombinációjával képezi és javítja az energia 
áramlását. Egészségvédő, betegségmegelő-
ző és gyógyító hatása bizonyított, akárcsak a 
jógának.

A jógának számos irányzata van. Némelyikben 
egyáltalán nincs semmiféle mozgás, itt inkább 
a meditációs technikákra helyezik a hangsúlyt, 
míg mások inkább a test „átmozgatására” 
koncentrálnak. A nyugati világban leginkább 
a hatha jóga terjedt el. A helyes légzés, he-
lyesen végzett gyakorlatok, a tudatos lazítás, 
az egészséges táplálkozás, valamint a pozitív 
gondolkodás és a meditáció a legfontosabb 
elemei. S hogy mi is az az ászana a jógában, 
arról így ír Selvarajan Yesudian Sport és jóga 
című könyvében: „Az ászana elnevezésű jó-
gatesttartások eredete a hindu ősmondák ho-
mályába vész. A legenda szerint Siva 84 ezer 
ülésmódot, testtartást próbált ki, hogy megál-
lapítsa, melyek azok a testhelyzetek vagy gya-
korlatok, amelyek az ember egészségének 
megőrzésére, illetőleg magasabb rendű ön-
szemléletének kifejlesztésére alkalmasak. Ezek-
ből a testtartásokból csak 84 használatos ma 
is, és 20-30 azoknak az ászanáknak a száma, 
amelyek az egészség megőrzésére és vissza-
szerzésére valók.”

ta „tornát”, ahol megmozgathatjuk berozsdásodott iz-
mainkat. Pedig ennél sokkal többről szól; a jóga, ez az 
ősi hindu filozófia ugyanis a test, a lélek és a szellem 
tökéletes harmóniájára épül. A jógagyakorlatok során 
meg kell tanulnunk használni a testünket. Helyesen 
ülni, állni, feküdni, lélegezni. A testtartás összefügg a 
fizikai és a lelki állapotunkkal. Bizonyos izmokat meg-
erősítünk, vagy éppen nyújtunk. Az ászanák (gyakor-
latsorok) hatása már kezdeti szinten is érzékelhető, 
így a sikerélmény sem marad el. Természetesen külön 
módszereket dolgoztak ki gyerekeknek, időseknek, be-
tegeknek, várandós hölgyeknek, vagy például magas 
vérnyomással élőknek.

Hatások
A jóga egészségmegőrző és helyreállító szerepe vitat-
hatatlan. Gyorsul az anyagcsere, javul az emésztés. 
Enyhülnek a gyomorpanaszaink – elmúlik a gyomor-
égés és a görcsök. A tudatos légzéstől és légzőgya-
korlatoktól nő a tüdő vitál kapacitása. Nem lihegünk 
már a második emeletnél, ha elromlik a lift. Az inak 
és izmok rugalmassá válnak. Többé nem okoz gon-
dot lehajolni bekötni a cipőt. Csökken a stressz, ol-
dódnak a feszültségek. A jóga gyakorlása során a 
hajlékonyság még hatvanévesen is fejleszthető, így 
merev izomzatú, ízületű embereknek is kimondottan 
ajánlott. Nem az a jógi, aki a nyakába teszi a lábát, 
pusztán azért, mert hajlékony. A hajlékonyság nem 
előfeltétele, hanem következménye a jógának. A jóga 
gyakorlatai tartalmaznak mind könnyű, mind rend-
kívül nehéz elemeket, csakúgy, mint ahogy a lassú 
és gyors, dinamikus úgynevezett ászana-gyakorlás is 
jellemző.

A jóga gyakorlásának természetesen nem a moz-
gás a lényege. A testet mozgatjuk ugyan, de a jóga az 
egész emberre hat. A jóga művészet. Ha egy testtar-
tást helyesen végzünk, akkor érezzük a belőle nyerhe-
tő energiát, harmóniát. A test hajlékonnyá, erőssé és 
egészségessé tétele a jógának nem a fő célja, hanem a 
mellékterméke.

Ákos ma már rendszeresen jár jógázni. Vágyálmai is 
megváltoztak. A Rambo-test helyett arról ábrándozik, 
hogy lábával a nyakában kígyóbűvölő mutatványokkal 
kápráztatja el majd dédunokáit, és udvarolni kezd a 
szomszédban lakó tanárnőnek, Marikának.

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

gyókkal. A preventív célú mozgásoktatás mellett házior-
vosokkal és dietetikusokkal karöltve végzi rehabilitációs 
munkáját fővárosi fitness-klubokban.
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A cukorbetegség (diabétesz), mint ahogy a magasvér-
nyomás-betegség (hipertónia) is, napjainkban népbe-
tegségnek számít. A 2-es típusú cukorbetegség jellem-
zően felnőttkorban, fokozatosan, panaszt nem okozó 
módon alakul ki. A betegek rendszerint túlsúlyosak, el-
hízottak, és 60%-ban egyidejűleg jelen van a magasvér-
nyomás-betegség is.

Mind a cukorbetegek, mind a hipertóniások, de kü-
lönösen a diabéteszes hipertóniások kezelésének alap-
pillére a helyes étrend kialakítása, illetve a már kiala-
kult rossz táplálkozási szokások megváltoztatása. Ez 
természetesen nem lehetséges egyik napról a másikra, 
de folyamatos tanulással és tartós akarattal nem lehe-
tetlen feladat.

A 2-es típusú diabéteszes hipertóniás beteg 
étrendje azonos az egészséges felnőttek 

számára ajánlott egészségmegőrző étrenddel.

Az étrend összeállításának legfőbb szempontjai:
Az ideális testsúly elérése, és annak megtartása.• 
A vércukorértékek közelítsenek az egészséges em-• 
berek vércukorértékeihez.
Gyakori kis étkezések, a három főétkezés (reggeli, • 
ebéd, vacsora) mellett több kis étkezés beiktatása 
(tízórai, uzsonna).
Az egyszerű cukrok (kristálycukor, méz, porcukor, • 
barnacukor) helyett mesterséges édesítőszerek 
használata.
A sóbevitel csökkentése (nátriumszegény só).• 
A zsírbevitel csökkentése, az állati eredetű zsira-• 
dékok (sertés-, kacsa- vagy libazsír) helyett növé-
nyi olajok, margarinok használata.
Természetes forrásokból biztosítani a szervezet • 
vitamin- és ásványianyag-igényét.

A 2-es típusú diabéteszes hipertóniás betegek többsé-
ge túlsúlyos vagy elhízott, az étrendi kezelés egyik alap-
vető eleme ezért a csökkentett kalóriabevitel. Ez álta-
lában 1200–1500 kalóriatartalmú étrendet jelent, ami 
átlagosan 120–150 gramm szénhidrátot tartalmaz.

Ideális testsúly esetén a szükséges napi kalória-
bevitel nők esetén 1600–1800 kcal, férfiak esetében 
1800–2000 kcal. Amennyiben testsúlyunk meghaladja 
az ideális mértéket, ezt csökkenteni kell, ami nők ese-
tén 1000–1200, férfiaknál 1500–1600 kcal-t jelent.

Az ideális testsúly kiszámításának egyik módszere a 
Broca-index: testmagasság mínusz 100, melyből 35 év 
alatt még 10%-ot levonva kapjuk meg az ideális test-
súlyt.

A szakemberek a tápláltsági állapot megítélésére a 
BMI (testtömegindex) módszert használják. Kiszámí-
tásának módja: testtömeg (kg) / testmagasság (m)2. 

Az életkornak megfelelő BMI alatti érték alultáp-
láltságot, a feletti érték túlsúlyt, elhízást mutat. 

Az ideális testsúly ismeretében nincs más dolga, 
minthogy ehhez igazítsa a napi kalóriabevitelt. A 
napi kalória-, és ezen belül a szénhidrátmennyiséget 
5, esetleg 6 kisebb étkezésre kell elosztani. Ezzel el-
kerülhetők az étkezések utáni nagyobb vércukor-in-
gadozások. Fontos hogy az étkezések 2,5–3 óránként 
kövessék egymást.

A nem inzulinnal kezelt cukorbetegek a kis étkezé-
seket (tízórai, uzsonna) kihagyhatják, de az ott „meg-
spórolt” szénhidrátmennyiségét, nem ehetik meg az 
előző vagy a következő étkezésnél.

Célszerű már az új étrend bevezetése előtt úgyne-
vezett diétás naplót vezetni, melyben feljegyezhetjük, 
hogy mikor mit és mennyit ettünk, és kiszámítani an-
nak nem csak a szénhidrát-, hanem kalóriatartalmát 
is. A helyes étrend kialakításához szükségünk lesz 
tápanyagtáblázatra és egy „grammos” mérleg haszná-
latára.

Az étrend tápanyagösszetevői
Zsírok

A tápanyagok között a legnagyobb energiatartalmúak. 
Amennyiben a napi energiabevitelt szeretnénk csök-
kenteni, használjunk sokkal kevesebb zsírt, olajat, 
margarint az ételek elkészítéséhez. Vásárláskor zsír-
szegény termékeket válasszunk: sovány húsok, csirke, 

A hipertónia és a 2-es típusú diabétesz étrendi kezelése

Életkor (év) BMI normáltartomány

19–24 19–24
25–34 20–25
35–44 21–26
45–54 22–27
55-64 23–28
≥65 24–29

Étkezés 
időpontja

Ajánlott szénhidrátbevitel (g)

ideális testsúly esetén túlsúly esetén

 7.00 30 25

10.00 20 15

13.00 50 45

16.00 20 15

19.00 40 30
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pulyka, hal, csökkentett zsírtartalmú tej, tejtermé-
kek.

Ne feledjük, hogy a növényi olajok, margarinok ener-
giatartalma ugyanolyan magas, mint az állati eredetű 
zsiradékoké (sertés-, liba-, kacsazsír), csak a növényi 
olajok, margarinok koleszterint nem tartalmaznak.

Az ételek elkészítésekor olyan konyhatechnikai 
módszereket válasszunk, amelyek minimális zsiradék 
felhasználását igénylik. Párolás, teflonedény, rómaitál 
használata javasolt, és főként párolt zöldségeket vagy 
friss zöld salátákat készítsünk. Fogyasszunk sokkal 
több halat, amelyek zsírsav összetevői a legoptimáli-
sabbak.

Fehérjék

A fehérjék a szervezet építőanyagai, amelyek állati 
(húsok, tej, tejtermékek, tojás) és növényi (gabona és 
zöldségfélék) eredetűek. A magas vérnyomásos cukor-
betegek napi fehérjeszükséglete 0,8–1 gramm ideális 
testsúlykilogrammra. Egy 170 cm-es, 70 kg súlyú férfi 
fehérjeigénye tehát 56–70 gramm naponta. Az állati 
eredetű fehérjék közül a hús és a húskészítmények, a 
hal, a tojás, a sajtok szénhidrátot nem tartalmaznak, 
ezért azokat a szénhidrátszámoláskor nem kell figye-
lembe venni, de tartsuk szem előtt, hogy az állati ere-
detű fehérjeforrások zsírtartaloma jelentős, az étrend 
kalóriatartalmát számottevően megemelhetik.

Az étrend összeállításánál a sovány húsokat, felvá-
gottakat, tejtermékeket válasszuk.

Fontos hangsúlyozni, hogy az ugyancsak állati ere-
detű fehérjék közül a tej, a kefir, a (gyümölcs)joghurt 
és a tejföl szénhidrátot tartalmaz, ezt a naponta elfo-
gyasztható szénhidrátmennyiségbe be kell számolni.

Szénhidrátok

A szénhidrátok könnyen hozzáférhető, olcsó táp-
anyagforrások. A napi energiaigény 45–50%-át szén-
hidrátokból fedezzük. A cukorbetegek étrendje nem 
szénhidrátszegény!

Egyszerű szénhidrátok: gyümölcscukor, szőlőcukor, 
répacukor, tejcukor. Ezeket gyorsan felszívódó szén-
hidrátoknak is nevezzük. Lebontásuk, felszívódásuk 
gyors, ezért a vércukor szintjét gyorsan megemelik. 
Gyorsan felszívódó szénhidrátot (tejcukrot) tartalmaz 
a tej, a kefir, a joghurt, a gyümölcsjoghurt és a tejföl. 
Ezekből napi 3–5 dl fogyasztható, szénhidráttartal-
muk beszámításával. A gyümölcsök túlnyomórészt 
gyümöcscukrot (fruktózt) tartalmaznak, a szénhidrát-
tartalmuk beszámításával napi 20–60 dkg fogyasztha-
tó.

Az étrendben nem ajánlott gyümölcsök: szőlő, aszalt 
gyümölcsök, banán.

Összetett szénhidrátok: a keményítők. Gabonákban 
(búza, árpa, rozs), burgonyában, rizsben, kukoricában, 
szójában, hüvelyesekben, kisebb mennyiségben a zöld-
ségfélékben található. Ezeket lassan felszívódó szén-

Megrendelői 
akció

A Medel Check vérnyomásmérők új  korszakot 
nyitnak a vérnyomásmérésben, mely készülékekkel 
a Check 3  technológia  lévén a pontatlan mérés ki-
küszöbölhető! A készülék érzékeli a mozgást a be-
szédet, ellenőrzi a szabálytalan szívritmust. A készü-
lék kiemelt 5 év cseregaranciával rendelkezik, nincs 
hitelesítési és javítási költség.

Rendelje meg egyénileg 
kiadványunk, mindössze a postázási 

költségek megtérítésével, és 
vegyen részt év végi sorsolásunkon, 

amelyen 3-3 db, támogatóink 
által felajánlott vérnyomásmérőt 

sorsolunk ki.

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

e-mail: tudomany@tudomany-kiado.hu
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Főzéskor a hántolt rizs helyett barna vagy vad 
rizst, a hagyományos fehér tészták helyett teljes 
kiőrlésű gabonából készült tésztaféléket használ-
junk. Elkészítésük kicsit hosszabb időt igényel, 
de ízük igen kellemes. Étrendünk magasabb rost-
tartalma csökkenti az éhségérzetet, ezáltal segít a 
fogyókúrában, javítja a bélműködést, kiegyensú-
lyozott, egyenletes vércukor-emelkedést okoz, és – 
amiről kevesebb szó esik – a hántolatlan gabonák-
ból készült termékeknek nagy a vitamin- (B1, B6, 
pantoténsav) és ásványianyag-tartalmuk. Ételeink 
elkészítéséhez, konyhasó, tengerisó helyett hasz-
náljunk natúr vegetát, ami só hozzáadása nélkül 
készül, szárított zöldségeket tartalmaz, ezáltal ki-
váló aroma- és ízfokozó.

Lantos Tímea
dietetikus

A következő oldalon található recepteknél megadott 
mennyiségek négy személy adagjára vonatkoznak. 
Az energia-, fehérje-, zsír- és szénhidrátérték egy sze-
mély adagjára vonatkozik. Az ettől eltérő mennyisé-
geket külön jelöljük. A receptek kiötlője: Lantos Tímea 
dietetikus, a fotókat Niklai Katalin készítette.

hidrátoknak is nevezzük. Lebontásuk, felszívódásuk 
lassabb, így vércukoremelő hatásuk is elhúzódóbb.

Az összetett szénhidrátok fontos képviselői az em-
beri szervezet számára nem emészthető, nem hasz-
nosuló növényi rostok. Az étrend rosttartalma ezért 
különösen fontos, teltségérzetet adnak, lassítják a 
szénhidrátok felszívódását, lassabb, kiegyensúlyozot-
tabb vércukor-emelkedést biztosítanak. Fehér kenyér, 
finom péksütemények helyett barna kenyeret, korpá-
val készített péksüteményeket válasszunk. A hántolt 
rizs helyett barna rizst, a tésztafélék közül a teljes ki-
őrlésű lisztből készült tésztákat használjuk.

A szénhidrátok vércukoremelő hatása attól függ, 
mennyire könnyen emészthetők, milyen gyorsan bom-
lanak le, és milyen gyorsan szívódnak fel.

Az emészthetőséget befolyásolja a táplálék halmaz-
állapota (a szilárd táplálékok több időt töltenek a 
gyomorban, míg a folyadékok gyorsabban jutnak ki a 
gyomorból), az ételek elkészítése, az étrend zsír-, fe-
hérje- és rosttartalma.

Amire figyelni érdemes
Összefoglalva, a nem inzulinnal kezelt magas vérnyo-
másos, cukorbetegek étrendjük összeállításánál a kö-
vetkező szempontokra ügyeljenek:

Ne feledjük, hogy az étrendben ugyan ajánlott, • 
de gyorsan felszívódó szénhidrátokat tartalmazó 
gyümölcsök, tej, kefir, joghurt, tejföl csak szén-
hidráttartalmuk beszámításával és nem korlátlan 
mennyiségben fogyaszthatók.
Éhségérzetünket nem csökkenthetjük a szénhid-• 
rátot nem tartalmazó húsok, felvágottak, tojás, 
sajtok, mértéktelen fogyasztásával, ezek zsírtar-
talma nagy. Nem csak fehérjeforrások, de kalória-
tartalmuk is jelentős.
Fogyasszunk sokkal több rostot! Együnk nyers • 
zöldségeket, salátákat, barna rizst, fehér kenyér 
és péksütemények helyett teljes kiőrlésű fekete 
kenyeret, korpával készült pékárukat.
Napi folyadékbevitelünk érje el vagy haladja meg • 
a 2,5–3 litert, amit víz, ásványvíz formájában fo-
gyasszunk.
Az ételeink elkészítésekor konyhasó, tengeri só he-• 
lyett natúr vegetát, zöldfűszereket használjunk.
Állati zsiradékok helyett kevesebb, de jobb minő-• 
ségű növényi olajokat (olíva-, repce-, kukoricacsí-
ra-olaj), margarinokat használjunk.

Még egy tanács azoknak, akik nem tudnak vagy 
nem szeretnének az állati zsiradékok használatáról 
lemondani: az ételeket előző nap készítsük el, más-
nap az összes megdermedt zsiradék eltávolítható a 
levesről, a pörköltről, illetve minden egyéb készétel-
ről.

A helyesen megválasztott és betartott étrenddel 
megelőzhetjük a magas vérnyomás és a cukorbetegség 
késői szövődményeinek kialakulását.

Nagy Gyuláné Tajti Éva  Több mint 
25 éve a Semmelweis Egyetem I. Bel-
gyógyászati Klinikájának vezető die-
tetikusa. Szakterületei: nefrológia, hi-
pertónia, diabetológia. A Magyar 
Dietetikusok Országos Szövetségének 

tudományos bizottsági tagja.

Mesterséges édesítő szerek

Szacharin 
Aszpartam (Canderel, Nutrasweet) 

Ciklamát (Polisweet, Süssina) 
Aceszulám (Sunet)

Cukorpótlók

Energiatartalmuk a cukoréval azonos, a vér-
cukrot is enyhén emelik.

Szorbit: napi felhasználható mennyisége 30 g.
Fruktóz vagy gyümölcscukor: napi felhasznál-

ható mennyiség 50 g.
Maltodextrin (Canderel por)



Lecsós cukkinis csirke

Rakott barna tészta

Sárgarépás gombás 
sertésragu párolt 

barna rizzsel

Töltött burgonya



Sárgarépás gombás sertésragu 
párolt barna rizzsel

Energia: 506 kcal · Fehérje: 27 g · Zsír: 17 g · Szénhidrát: 57 g

A sertésraguhoz: • 32 dkg sertéscomb • 40 dkg sárgaré-
pa • 24 dkg gomba • 32 dkg vöröshagyma • 1 kk étolaj 
• majoránna • natúr vegeta • petrezselyemzöld

A körethez: • 20 dkg barna rizs • 6 dkg vöröshagyma • 
4 dkg zeller • 1 kk étolaj • natúr vegeta

A nyersanyagokat megtisztítjuk, a vöröshagymát fi-
nomra vágjuk és az olajon aranysárgára pirítjuk, majd 
hozzáadjuk a felszeletelt gombát, a kockára vágott 
sárgarépát, a ragura vágott húst és fehéredésig süt-
jük. Sóval ízesítjük, majoránnával és finomra vágott 
petrezselyemmel fűszerezzük. Kevés vizet aláöntve 
készre pároljuk. A körethez az étolajon átfuttatjuk 
a barna rizst, majd kétszeres mennyiségű, forró, sós 
vízzel felengedjük, beletesszük a megtisztított egész 
hagymát és egész zellert. Fedő alatt puhára pároljuk.

Töltött burgonya

Energia: 307 kcal · Fehérje: 11 g · Zsír: 10 g · Szénhidrát: 43 g

• 80 dkg burgonya • 6 dkg trappista sajt • 10 dkg sárga-
répa • 8 dkg petrezselyemgyökér • 6 dkg zeller • 2 dkg 
margarin • natúr vegeta • petrezselyemzöld

A burgonyát héjába megfőzzük, kihűtjük, meghámoz-
zuk. Felvágjuk, a belsejét karalábévájóval kivájjuk. Az 
apró kockára vágott, főtt, leszűrt zöldségeket megsóz-
zuk, összekeverjük a reszelt sajt felével és a finomra 
vágott petrezselyemzölddel. Az így kapott töltelékkel 
megtöltjük a kivájt burgonyákat. Margarinnal kikent 
tűzálló tálba tesszük, tetejét megszórjuk a maradék 
reszelt sajttal. Közepes hőfokon készre sütjük.

Lecsós cukkinis csirke

Energia: 262 kcal · Fehérje: 29 g · Zsír: 7 g · Szénhidrát: 19 g

• 40 dkg csirkemell • 40 dkg lilahagyma • 40 dkg papri-
ka • 32 dkg paradicsom • 32 dkg cukkini • napra forgó-
olaj • fűszerpaprika • só • bors • oregánó • natúr vege-
ta • kakukkfű

A lilahagymát megtisztítjuk, fél karikára vágjuk és az 
olajon megpirítjuk, majd hozzáadjuk a csíkokra vágott 
csirkemellet, a fűszereket és a sót, amikor a hús meg-
puhult hozzákeverjük a felszeletelt paprikát és para-
dicsomot, átpirítjuk. A tűzről lehúzva megszórjuk a 
fűszerpaprikával, kevés vizet öntünk hozzá és puhára 
pároljuk, mikor az étel már majdnem kész, akkor ke-
verjük hozzá a fél karikára vágott cukkinit, és még 
kb. 15 percig főzzük.

Rakott barna tészta

Energia: 366 kcal · Fehérje: 25 g · Zsír: 12 g · Szénhidrát: 45 g

• 20 dkg barna tészta • 20 dkg gépsonka • 32 dkg para-
dicsom • 32 dkg vöröshagyma • 2,4 dl tej 1,5%-os • 2 db 
tojássárgája • 4 dkg óvári sajt • 2 dkg margarin • őrölt 
bors • szerecsendió • natúr vegeta

A barna tésztát sós, forrásban lévő vízben megfőzzük, 
majd leszűrjük. A paradicsomot és a vöröshagymát 
vékony karikákra, a sonkát csíkokra vágjuk. Egy tűz-
álló tálat kikenünk margarinnal, majd rétegesen bele-
helyezzük a kifőtt tésztát, a vékony szeletekre vágott 
paradicsomot, a hagymát és végül a sonkát, majd a 
tojássárgájával elkevert tejjel leöntjük. Reszelt sajttal 
megszórjuk, majd közepes hőfokon átsütjük. Szele-
tekre vágva tálaljuk.
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Dr. Szarvasházi Judit (szerző és szerkesztő)

Az ember és a természet 
a gyógyszerészetben
Galenus Kiadó, 2007. (144 oldal, 6900 Ft)

A Galenus Kiadó gondozásában 
megjelent könyv, mint ahogy az 
alcím is tükrözi, az állati és növé-
nyi anyagok felhasználását mu-
tatja be a gyógyításban az ókor-
tól a XX. századig.

A bibliai időktől kezdve hasz-
nálja az ember a természet anya-
gait testi-lelki bajok gyógyításá-
ra. A könyv végigjárja időrendi 
sorrendben a nagy ókori birodal-

mak, a középkor, az újkor gyógyítóiműhelyeit, meg-
ismertetve bennünket a korra jellemző, gyógyszerké-
szítésre használt anyagokkal, a kor legnagyobb hatású 
tudósaival.

A gyönyörűen megszerkesztett, nagy alakú könyv-
nek mind az illusztrációja, mind az írott anyaga igen 
figyelemreméltó. Ismeretanyaga tudományos igényes-
séggel összegyűjtött, hatalmas mennyiségű, a könyv 
mégis olvasmányos. A képi anyag is nagyon gazdag és 
sokrétű, a fotókon láthatunk többek közt kínai por-
celánszobrocskát, több korból származó gyógyszeres-
edényeket, metszeteket, könyvillusztrációkat, reklám-
levelezőlapokat stb.

Napjainkban újra reneszánszát éli a gyógynövények 
használata, sokan próbálkoznak nagyanyáink „prakti-
káival”, számukra igazán csemege ez a könyv, de aján-
lom mindenkinek, aki szívesen barangol a múltban.

Dr. Winkler Gábor – Dr. Baranyi Éva

Cukorbetegek kézikönyve
SpringMed Kiadó, 2006. (216 oldal, 2480 Ft)

Hazánkban több mint fél mil-
lió ember szenved cukorbeteg-
ségben, és legalább még egyszer 
ennyi embernek van már cukor-
anyagcsere-zavara, ami a 2-es 
típusú diabétesz kialakulásához 
vezethet. Világstatisztikák sze-
rint a cukorbetegek száma az 
elkövetkezendő 20 évben meg-
duplázódhat. Mi is a diabétesz? 

Milyen anyagcserezavart jelent, és kiknél fordul elő 
gyakrabban? Mik a veszélyeztető tényezők, és melyek 
a kialakult diabétesz tünetei? Miért fontos, hogy az 
ún. életmódkezelést azok is gyakorolják, akiknél még 
nem alakult ki a cukorbetegség? A diabetológus–bel-
gyógyász szerzőpáros nagy gyakorlati tapasztalatai 
alapján állította össze a diabétesszel és megelőző álla-
potaival kapcsolatos tudnivalókat, amelyeket a pálya-
választással, gyermekvállalással, utazással, sporttal 
és a mindennapi élettel kapcsolatos hasznos tanácsok 
egészítenek ki. Ajánljuk a könyvet mindazoknak, akik 
többet szeretnének tudni a cukoranyagcseréről és a 
cukorbetegségről.

Az érintett témák a következők:
A szervezet anyag- és energiaforgalma• 
A szénhidrátanyagcsere-zavarok osztályozása• 
A szénhidrátanyagcsere-zavarok kórismézése• 
A cukorbetegség típusai és klinikai megjelenésük• 
A cukorbetegség szövődményei, megelőzés, kezelés• 
Hasznos információk (klubok, egyesületek listája, • 
diabeteses újságok, tápanyagtáblázat stb.)

Dr. Nagy Krisztina

Magasvérnyomás-betegség 
és cukorbetegség
SpringMed Kiadó, 2005. (118 oldal, 1280 Ft)

Mi az összefüggés a két betegség 
között? Miért gyakoribb a ma-
gasvérnyomás-betegség a cukor-
betegek körében? Mit tehetünk a 
megelőzés, az ijesztő szövődmé-
nyek elkerülése érdekében? Mit 
tegyünk, ha baj van? A zsúfolt 
rendelőben sokszor nem jut idő 
minden fontos kérdés megtár-
gyalására, ezért a diabetológus 
és belgyógyász szakorvos által írt 

betegtájékoztató könyv – mely a szakszerű betegtájé-
koztatón túl tápanyagtáblázatokkal is kiegészített – 
minden cukorbeteg és magasvérnyomás-betegségben 
szenvedő polcán méltán foglal majd helyet és nyújt 
gyakorlati segítséget.

Az érintett témák a következők:
A magasvérnyomás-betegség és a cukorbetegség • 
együttes előfordulásának gyakorisága
Milyen is ez a két betegség? Együttes előfordulá-• 
suk jelentősége 
A magasvérnyomás-betegség és a cukorbetegség • 
lehetséges szövődményei, megelőzés, kezelés

Könyvajánló



34 Hypertonia

 
A gyíkszerű 

farkos 
kétéltűek 
rendjébe 
tartozó 
védett 
állatfaj

… Baldwin; 
amerikai 
színész

… szerelem; 
Máriássy-

film

… Boldon; 
Trinidad 

és tobagói 
vágtafutó

Finom 
rovátkák 

sora

Kínai 
oázis város 

a Tarim 
folyó partján

Csuk és … 
(Gajdar)

Fali időmérő 
láncán függ

Hitvédelem-
tan

Kátyúba 
jutás

Holland 
eredetű 

félkemény 
sajt

Keret

Olasz névelő

Piaci 
árusokat 

szállító vízi 
jármű

Esőn 
vizesedő

Tengervizet 
ihatóvá tesz

Virágföld 
jelzője is 

lehet

Közkereseti 
társaság, 

röv.
Tera-, röv.

Strasse, röv. 

Saint, röv. 

Terméketlen 
talaj

Indíték 

Apró, 
csekély

Kerék darab! 

Páratlan 
évad!

Proton, röv. 

Francia 
bíboros

Mellé jegyez 

Poli-vinil-
karbazol, 

röv.
Gramm

Ifjúsági 
magazin, 

röv.
Csurgó

Dobálni 
kezd!

Gabona-
köteg

Príma, röv. 

Dicsőítő 
ének

Az átmérő 
jele

Spanyol 
exkirályné

Ősrégi
Ebből a 24 
órából való 

(két szó)

Néhai 
színésznőnk

Vidék része! 

Haszonlesés 

Eme, ezen 

Szárnyas 
fegyver
Színész 
(Áron)

Tesla, röv.
Ulan-

…; Burjátföld 
fővárosa

Skót 
férfiszoknya

-…, -ke 

Esőerdőben 
van!

Szóharc 
része!

Színész 
(László)

Nitrogén 

Nyomában 
van!

Békés …; 
színésznő

Szurkos 
fonal

Japán 
pénznem

Rejtekből 

Morzejel 

Hatóságilag 
lefoglaló

Botvég! 

Német 
névelő

Párt! 

Állóvíz 

Írni kezd! 

Előtag: 
beszéd-
Görög 
autójel

Króm 

Személyes 
névmás

Kovadarab! 

Billeg 

Zsolozsma 

Három a 
zenében

Néma Tóni! 

Századrész! 

A hosszúság 
jele

Fentről 

In …; 
reménybeli

Tova-
csónakázó

Hát persze! 

Tanintézet 

Eredeti 
imázs!
Amely 
helyen

Tanács, 
németül

Pest megyei 
város

Északi 
férfinév
Amper, 
röviden

Hozzá-
csúsztat
Rádió-

állomás

Vércsoport 

Et cetera, 
röv.

Szóvég! 

Hegycsúcs 

Üdv, római! 

Kissé 
odaégő!

Érzékiség 

Kelet, 
röviden

Riom 
centruma!

Műtőkés 

Teljes 
hangerővel 

(ordít)

❶ Üdítőmárka

Késsel, 
vésővel 
alkotó 

népművész

Biciklivel 
megközelít

Apró 
fémlemez

Libanoni 
légitársaság Oriens, röv.

Verseny-
szerű test-
gyakorlás

Város, a 
Baranyai-
hegyhát 

központja

A cirkónium 
vegyjele

Atalát és 
Attilát is 

becézik így

Kacattárban 
gyűlik

Antik római 
pénz

Új-zélandi 
gépkocsik 

jelzése

Diák-
sportkör, 

röv.

Kipling 
mongúza

Angström, 
röv.

Sém, Hám 
és Jáfet 

atyja

Ugyan, 
dehogy!

Rendkívüli, 
röv.

Ebéd végén 
van!

Radiátor 
eleme

Sír, népiesen

Származás

Norvég 
gépkocsik 

jelzése

Vetíthető 
állókép
Egyenlő 
részben

Egykori 
kivándorolt

Kerék-
pározó, 

bizalmasan
Óír rovásírás

Német 
zeneírónő 

(1837–
1927)

Becézett 
Oktávia

A gallium 
vegyjele

Gazdag-
ságáról 

híres ókori 
ország

Csatársor 
tagja Úgyszintén Kötet, röv.

Megfelelő, 
hiteles, 

bizonyít ható

❂

Az OMRON HJ-109 kalóriaméter-lépésszámláló 
készülék méri a lépések számát, a megtett 

távolságot és az elégetett kalóriát. Csípőközelben, 
övre csatolva használható.

További információ 
a (80) 20-10-57 ingyenes telefonszámon 
vagy a www.hungimpex.hu weboldalon.

A keresztrejtvényben helyes 
megfejtésként az egészséges 

táplálkozás egy fontos elemét 
rejtettük el.

A helyes megfejtést 
beküldők között az OMRON 
Hungimpex Kft. ajándékát,  

5 db OMRON HJ-109 
kalóriaméter-lépésszámlálót 

sorsolunk ki.

Beküldési határidő: 
2008. november 17.

Címünk: 
Tudomány Kiadó Kft. 

1442 Budapest, Pf. 100.

A 2008/1. számban megjelent keresztrejtvény helyes megfejtése: Rendszeres vérnyomásmérés • Nagy sok helyes megfejtés érkezett kiadónkhoz, a Medical Group Kft. által 
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EReink Védelmében

ÉRV program: Súlyos „ÉRV”-ek

A perifériás érbetegség, közismert nevén az érszűkület  
a súlyos szívinfarktus vagy szélütés előrejelzője is lehet. 

Az egy éve tartó vizsgálatba már több mint 13 ezer ember 
kapcsolódott be és 15 százalékuknál diagnosz tizálható 

volt az érszűkület valamilyen formája!

A perifériás érbetegségben szenvedők halálozása  
kiemelkedően magas, felismerés és kezelés nélkül  
a betegek közel egyharmada 5 éven belül meghal!

Kérjük, amennyiben úgy gondolja, hogy Önnél is  
felmerülhet a perifériás érbetegség gyanúja – pl.: magas  

a vérnyomása –, keresse fel kezelőorvosát!

A témával kapcsolatosan a www.ervprogram.hu  
címen elér hető honlap, valamint a helyi tarifával hívható  

(06) 40/918-020 számú információs vonal kínál  
információkat.

ÉRV program: Súlyos „ÉRV”-ek

A perifériás érbetegség, közismert nevén az érszűkület  
a súlyos szívinfarktus vagy szélütés előrejelzője is lehet. 

Az egy éve tartó vizsgálatba már több mint 13 ezer ember 
kapcsolódott be és 15 százalékuknál diagnosz tizálható 

volt az érszűkület valamilyen formája!

A perifériás érbetegségben szenvedők halálozása  
kiemelkedően magas, felismerés és kezelés nélkül  
a betegek közel egyharmada 5 éven belül meghal!

Kérjük, amennyiben úgy gondolja, hogy Önnél is  
felmerülhet a perifériás érbetegség gyanúja – pl.: magas  

a vérnyomása –, keresse fel kezelőorvosát!

A témával kapcsolatosan a www.ervprogram.hu  
címen elér hető honlap, valamint a helyi tarifával hívható  

(06) 40/918-020 számú információs vonal kínál  
információkat.



Csatlakozzon Ön is az 
Éljen 140/90 alatt! programhoz!

A hipertónia alattomos betegség! A kezeletlen magas vérnyomás következtében 

agyvérzés, szívinfarktus, látászavar, vesebetegség alakulhat ki!

Van megoldás ennek elkerülésére! Minden nap tegyen egészsége megőrzéséért: 

figyeljen életmódjára és mérje vérnyomását rendszeresen!

Ha a mért érték akár a kezelés ellenére is meghaladja a 140/90 Hgmm-es  

határértéket, forduljon kezelőorvosához!

További információért keresse fel a www.vernyomasnaplo.hu weboldalt, vagy 

tárcsázza az ingyenesen hívható 06-80-203-523 telefonszámot.  


