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A Magyar Hypertonia Társaság 
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szakmai támogatásával

A Tudomány Kiadó betegtájékoztató lapja

Betegség-e az elhízás?
Súlyos kérdések





A magasvérnyomás-betegség kialakulásában fon-
tos szerepet játszik az életmód, ezért a betegség 
megelőzésében, illetve kezelésében elkerülhetetlen 
bizonyos életmódbeli jellemzők, szokások megvál-
toztatása. Életmódváltással a betegség kialakulása 
megelőzhető, illetve a már kialakult betegség sú-
lyossága mérsékelhető, emellett a betegség okoz-
ta szervi szövődmények is elkerülhetők. Számos 
tényezője van életmódunknak, amin nincs lehető-
ségünk változtatni (környezeti hatások, stressz), 
azonban bizonyos szokásaink módosításával képe-
sek vagyunk befolyásolni egészségi állapotunkat. 
Bizonyára nem először hallja, olvassa, hogy a túlsúly az egyik meghatá-
rozó tényezője a magasvérnyomás-betegség kialakulásának. A túlsúly pe-
dig az esetek nagy részében (eltekintve néhány betegség okozta súlynöve-
kedést) a helytelen vagy nem mértéktartó táplálkozás következménye. A 
nemkívánatos testsúlynövekedést, illetve a meglévő túlsúlyt tehát két ol-
dalról is „támadhatjuk”: egyrészt az elfogyasztott ételek minőségének és 
mennyiségének változtatásával, másrészt a testmozgás, torna vagy sport-
tevékenység fokozásával. A testsúlycsökkentés célja az optimális testtö-
megindex (25 kg/m2-nél kisebb), illetve az optimális haskörfogat (nőknél 
80 cm-nél, férfiaknál 94 cm-nél kisebb) elérése. Túlsúly esetén a mediter-
rán konyha alkalmazásával, a magas energiatartalmú ételek kerülésével 
bizton számíthatunk a testsúly csökkenésére. De még kedvezőbb hatást 
érhetünk el, ha a megfelelő táplálkozás mellett figyelmet fordítunk a kel-
lő mennyiségű testmozgásra. Nem feltétlenül a konditermekben végzett 
edzésformákra kell gondolni, sokat segíthet a rendszeres séta, esetleg ko-
cogás vagy az otthon végzett tornagyakorlat. Túlsúly esetén 1 kg-os test-
súlycsökkenés 2/1 Hgmm vérnyomáscsökkenést eredményez, ennek kö-
vetkeztében jelentősebb testsúlycsökkentés esetén a hipertóniás betegnek 
kevesebb vérnyomáscsökkentő szerre lehet szüksége. A rendszeres test-
mozgás (hetente 4-5 alkalommal, 30–60 perces időtartammal) hatására 
4–9 Hgmm-el csökkenhet a szisztolés vérnyomás. Jótékony hatású az in-
tenzív gyaloglás (kutyasétáltatás), a kocogás, a futás, de a kerékpározás is 
kitűnő mozgásforma.

Az egészséges életmódhoz hozzátartozik a káros szenvedélyekről való 
lemondás, de legalábbis azok mérséklése. A magasvérnyomás-betegség 
szorosan összefügg az érszűkülettel, és mint tudjuk, a dohányzás által 
a szervezetbe jutó nikotin az egyik legerősebb érszűkítő anyag. Emellett 
a dohányzás hatással van a szívműködésre is, szapora pulzust eredmé-
nyez, ezzel is hozzájárul a vérnyomás emelkedéséhez. De megemlíthetjük 
a túlzott alkoholfogyasztás érrendszerre kifejtett káros hatását is. A rend-
szeresen nagy mennyiségben (maximum napi 1-2 dl bornál, 1 pohár sör-
nél több) fogyasztott alkohol kedvezőtlen szív-érrendszeri elváltozásokat 
okoz, és nem hagyható figyelmen kívül a testsúlynövelő hatása sem. Ke-
vesen tudják, hogy egy korsó sör vagy egy deciliter pálinka energiatartal-
ma megegyezik 2 zsömle energiatartalmával, a likőrök a magas cukortar-
talom miatt még ennél is több energiát rejtenek.

A magasvérnyomás-betegség ma már népbetegségnek számít, a 60 év 
feletti lakosság fele szenved ebben a megbetegedésben. Ráadásul a sta-
tisztikák azt mutatják, hogy a fiatal felnőttek, sőt a serdülők közt is egyre 
nagyobb a magasvérnyomás-betegek száma. Legfőbb feladatunknak kell 
tekintenünk a megelőzést, az egészség-megőrző életmód fontosságának 
tudatosítását.
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Lapunk megrendelhető

A Hypertonia és a kardiovaszkuláris 
rendszer 2011-ben még 2, a Diabetes 3 

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

postázási költséget kérjük befizetni:

Példány-
szám

Hypertonia Diabetes Hypertonia 
+ Diabetes

1 (egyéni)   580 Ft    870 Ft  1 095 Ft
10–50 4 025 Ft  6 030 Ft  9 300 Ft

 51–100 5 800 Ft  8 700 Ft 13 300 Ft
101–150 7 400 Ft 11 100 Ft 17 100 Ft

A megrendeléseket a befizetés beérkezésétől 
áll módunkban teljesíteni. A Diabetes lappal 
közös, kedvezményes együttrendelés azonos 
időbeli postázást jelent. A fenti ár az egyéni 
megrendelőkre és a betegek egyesületeire, 

klubjaira vonatkozik. Minden egyéb esetben az 
előfizetésről bővebb információ a kiadóban.

A befizetés módja: a kiadótól kapott sárga 
csekken vagy átutalással a 10402166-21634572  

(K&H Bank Zrt.) számlaszámra.

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

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

Lapunk megjelenését támogatta:
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A hipertónia kezelése a legtöbb esetben hosszú távon, 
akár egész életen át tart. Ennek elfogadása, megértése a 
páciensek számára nem könnyű feladat. A magasvérnyo-
más-betegséggel kapcsolatos tanulmányok, statisztikák 
szerint a kezeletlen hipertónia az agyi katasztrófák kocká-
zatát akár négyszeresére, a szívelégtelenségét háromszo-
rosára, a szívinfarktusét kétszeresére növeli.

A magas vérnyomást tehát egy egész életen át kezelni 
kell(ene). Ez pedig anyagilag is nagy teher mind a be-
tegek, mind az egészségügyi ellátás számára. Hazánk-
ban az 55 éven felüli lakosság 50, a 65 éven felüliek 
közel 80 százaléka érintett. Saját praxisomban tapasz-
talom, hogy milyen nagy a 30-40-es éveikben járó hi-
pertóniások száma is.

A kezelés lényege, hogy a páciens vérnyomása a cél-
érték alatt legyen. Ez többnyire 140/90 Hgmm, de bi-
zonyos társbetegségek (pl. cukorbetegség) esetén en-
nél alacsonyabb.

E lap hasábjain is sokszor olvashatták, hogy a cél-
érték eléréséhez gyakran 2-4-féle hatóanyagra lehet 
szükség. Türelem, a vérnyomás ellenőrzése, az ottho-
ni naplóvezetés, a felmerülő problémák megbeszélése 
lehet egy jó orvos-beteg kapcsolatban az eredményes 
beállítás alapja.

Minden betegnél egyedi szempontok alakítják a 
gyógyszerek számát, adagolását. Életkor, társbeteg-
ségek, munkavégzés, mellékhatások lehetőségei, hogy 
néhányat említsek. Az utóbbi évek során egyre gyak-
rabban kell tekintettel lennünk egy másik döntő té-
nyezőre, a betegek gyógyszerköltségére.

A gyógyszerválasztásban az ár kérdése komoly szak-
mai kihívást jelent. Ha a beteg nem veszi be, vagy 
megfelezi a gyógyszerét, netán ki sem váltja, hová ke-
rül a korábban említett célértéktől? Ilyen probléma a 
gyógyszerártól függetlenül, az együttműködés hiánya 
miatt is bármikor előfordulhat.

Mit tehet, mit tegyen a kedves Olvasó? Hisz mindig 
az Ön jövője, az élete a tét!

Ha eddig még nem alakult ki a jó kapcsolat a há-
ziorvossal, kezelőorvossal, akkor feltétlenül tenni 
kell érte. Az állapotát, betegségét megismerni akaró, 
együttműködésre kész pácienssel tud az orvosa tartós 
eredménnyel foglalkozni. Egy bizalmas orvos-beteg 
kapcsolatban nyíltan beszélhetünk családi és életkö-
rülményeinkről, munkánkról, esetleges munkanélkü-
liségről, anyagi problémáinkról.

Természetesen mindezek a tényezők az állapotun-
kat, a vérnyomásunkat is befolyásolják.

Sajnos egy több gyógyszerre szoruló hipertóniás cu-
korbeteg patikaköltsége igen magas lehet, és még hol 
van a kívánatos „egészséges életmód” további többlet-
kiadása! Kivel beszélhetnénk meg ezt a nehéz kérdést, 
ha nem a körülményeinket, betegségünket jól ismerő 
háziorvossal.

A vérnyomás célértékének elérésére törekszünk, de 
a kezelés legfőbb célja a szövődmények, az esetleges 
érkatasztrófák elkerülése! A sokoldalú, korszerű keze-
lés mindig komoly költséggel jár. Nem könnyű az igen 
nagy számú és komoly árkülönbözetű vérnyomáscsök-
kentő gyógyszerek között az éppen megfelelőt és meg-
fizethetőt kiválasztani. Működjünk türelmesen együtt 
kezelőorvosunkkal, és sikerülni fog.

De ne feledjük, egy ágyhoz kötött, lebénult beteg pe-
lenkaköltsége egymagában sokszorosa a legdrágább 
vérnyomáscsökkentőnek!

Dr. Barta László  Intenzív terápiás gya-
korlatot követően több mint három évti-
zede ugyanazon körzetben családorvos. 
Célja a helyes életmódra való nevelés, a 
magas vérnyomás és a cukorbetegség 
korai felismerése, követése a szövődmé-

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

Mindenáron kezelni!

A hipertónia kezelésének 
öt alappillére

1. egészséges életvitel kialakítása, 
2. a káros hatású szenvedélyek (alkohol, 

dohányzás) elhagyása, 
3. megfelelő táplálkozás, 

4. rendszeres mozgás, 
5. előírásszerű gyógyszerszedés.

Ezek együttese biztosítja, hogy a 
vérnyomás csökkentésén túl az érrendszeri 

betegségek is megelőzhetők legyenek.
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A nyaralások alatt hajlamosak vagyunk lazítani a gyógy-
szerszedési, étkezési, mozgási szokásainkon – néha kima-
rad egy-egy gyógyszerbevétel, a különböző kultúrák ételei 
kihagyhatatlanok, és futkosunk egész évben eleget, most 
hadd pihenjünk… Pedig a magasvérnyomás-betegség, va-
lamint számos egyéb – gyakran a hipertónia mellett párhu-
zamosan „meglévő” –, szív- és érrendszeri megbetegedés 
rendszeres és állandó kezelést igényel, így rendkívül fon-
tos, hogy a szabadságok és utazások alatt se „függesszük 
fel a terápiát”, csak így tarthatók távol a szövődmények, 
köztük az egyik legrettegettebb, a stroke. Tehát – ahogy 
a Magyar Hypertonia Társaság „Éljen 140/90 alatt!” moz-
galma „Tudatos Törődés” programjának szlogenje mondja 
– „Ne feledje: a stroke nem utazik nyári szabadságra!”

Gyakorlati tanácsok 
utazást tervezőknek
1.  Rendszeres gyógyszerszedés ese-

tén a hosszabb utazások előtt 
mindenképpen konzultáljunk 
orvosunkkal!

2.  Az utazás megkezdése előtt – 
és ne előző este! – ellenőrizzük, 
hogy a rendszeresen szedett 
gyógyszereinkből van-e elegendő a nyaralás idejére.

3.  Ha hosszabb időre utazunk, mindig ellenőrizzük a 
gyógyszereink lejárati idejét! Lejárt szavatosságú 
gyógyszert soha ne szedjünk be!

4.  Írjuk fel a rendszeresen szedett gyógyszereink és 
hatóanyaguk nevét és adagolását, így ha esetleg el-
veszítenénk, biztosan tudjuk pótolni.

5.  Soha ne felejtkezzünk el a gyógyszerek elcsomago-
lásáról, megfelelő módon való szállításáról! Az autó 
hátsó ablakában történő „napozás” például egyet-
len gyógyszerkészítménynek sem használ.

6.  Ha repülőn utazunk, lehetőleg bontatlan csomago-
lásban vigyük a készítményeket az esetleges félreér-
tések elkerülése érdekében.

7.  Nyaralás alatt megváltozik az életvitelünk, így az új 
napi rutinban is találjuk meg a gyógyszerbevétel le-
hetőség szerinti állandó időpontját.

8.  Amennyiben magasvérnyomás-betegségben szen-
ved, esetleg stroke-on is átesett, már az utazás ter-
vezésekor fokozottan ügyeljen a napon töltött órák 
számára!

Néhány kevésbé köztudott, de igen hasznos 
ismeret

A szabadság és nyaralás sem lehet kifogás, ha az egész-
séges életmódról van szó. Mindazonáltal azt se gondol-

juk, hogy a nyaralás lesz a helyszín, ahol – mert most 
jobban ráérünk – minden eddigi elmaradásunkat be-
pótoljuk. Egy „edzetlen” szervezet nem alakul át hir-
telen edzetté, hiába is próbáljuk a fiatalabb korunk-
ban esetleg megszokott mozgásmennyiséget ismét 
elvégezni. Ez a tevékenység egyetlen dologhoz vezet-
het: hirtelen vérnyomáskiugráshoz, ami pedig (kö-
vetkezményei miatt) pontosan ellentétes a célunkkal. 
Éppen ezért, ha van rá lehetőségünk, mozogjuk (sétál-
junk, ússzunk, tornázzunk), de csak úgy, ahogy arra 
szervezetünk felkészült.

Hihetetlen bár, de pont a nyári szabadságunk állít-
hatja idegrendszerünket is próbatétel elé. A munkahe-
lyünkön és a mindennapi életünkben – a megszokás 

miatt gyakran szinte észre-
vétlenül – rengeteg stressz 
ér minket, borzasztóan fe-
szült állapotban van az 
idegrendszerünk. A hirte-
len környezetváltozás, a 
krónikus stressz megszű-
nése vérnyomás-ingadozás-
hoz vezethet, így ilyenkor 
lehetőség szerint gyakrab-
ban mérjük vérnyomásun-
kat, hogy elkerüljük a hirte-
len csökkenést.

A nyári időjárásban a vérnyomásproblémákkal küz-
dők esetében a legfontosabb teendő a megfelelő folya-
dékbevitel. A testben keringő vér mennyisége a me-
legben sokkal jobban függ a folyadékbeviteltől, és nem 
csak a mennyisége, hanem egyes tulajdonságai is vál-
tozhatnak ettől. Nagyobb melegben egyértelmű sza-
bály a fokozott mennyiségű folyadékbevitel. Különös 
odafigyelést igényelnek az idősek és a gyermekek, akik 
fokozottan érzékenyek a környezeti hőmérséklet-nö-
vekedés okozta folyadékvesztésre. Esetükben az átla-
got meghaladó és megfelelő összetételű folyadékpótlás 
alapvető egészségügyi gondoskodás a meleg nyári hó-
napok során.

A „napimádó” vérnyomásbetegeknek jó hír, hogy a 
legtöbb vérnyomáscsökkentő nem befolyásolja a szer-
vezet napérzékenységét, de ha szedünk más gyógy-
szert, érdemes azt is leellenőrizni e szempontból.

Talán a legkevésbé ismert nyári vérnyomásemelő 
kockázat az alvászavar. Az elégtelen, rossz alvás (vagy 
éppen az alvási apnoe) bizonyítottan vérnyomást nö-
velő tényező. Márpedig egy új helyen, idegen ágyban, 
esetleg 6-7 óra időeltolódással biztos, hogy kevésbé 
lesz jó az álmunk. Érdemes tehát erre is figyelni (pél-
dául a reggeli vérnyomásmérésnél), és a lehetőségek 
szerinti legjobb alvási lehetőséget keresni.

Forrás: a Magyar Hypertonia Társaság honlapja, 
www.hypertension.hu

Társas nyaralás a magas vérnyomással
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Legtöbben nyárra időzítik a nagy utazásukat, a városné-
ző sétákat, vagyis azokat a programokat, amelyek a nagy 
melegben a lábakat rendkívüli módon igénybe veszik. A 
hőségben sokan érzik nehéznek, fáradtnak, duzzadtnak 
a lábukat, ami sok esetben a már elkezdődött visszérbe-
tegségre utal, ugyanis a kór tünetei melegben fokozottab-
ban jelentkeznek. Megfelelő mozgással, kisebb praktikák-
kal érdemes a nyaralásra a vénáinkat felkészíteni ahhoz, 
hogy a szabadság valóban a lehető legkellemesebb körül-
mények között teljen el, emellett kéznél tartani egy hatá-
sos vénavédő gyógyszert fájdalmas, kínzó visszeres pana-
szaink enyhítésére.

A magyar nyaralók többsége nem itthon, hanem kül-
földön tölti a vakációját, sokuk az áhított cél eléré-
séhez hosszú órákat tölt helyhez kötötten autóban, 
buszban, vonaton, repülőgépen. Különösen veszélyes 
a hosszúra nyúlt repülőút, ugyanis a szűk helyen töl-
tött, többórás ücsörgés és nem megfelelő folyadékbevi-

tel okozta vénás pangás miatt akár a legsúlyosabb szö-
vődmény, a mélyvénás trombózis is kialakulhat. Erre 
ma már a légitársaságok is odafigyelnek, és az utazás 
közben megfelelő tornagyakorlatokat mutatnak be.

A vakáció alatt is válasszuk inkább az aktív moz-
gást, minthogy henyéléssel múlassuk az időt a forró 
homokban napozva, vagy a felforrósodott aszfalton sé-

tálgatva. Ezek ugyan jót tesznek a léleknek, de a vé-
nák kitágulásához vezetve károsítják a vénás kerin-
gést.

Rendkívül fontos, hogy a vér áramlása a láb véná-
iban megfelelő legyen, ezért nyaralás közben is érde-
mes a napi programba a lábszár és a lábfej izmait meg-
mozgató mozgásformákat – úszás, kerékpározás, séta 
– beiktatni. Ha erre nincs mód, akkor az is sokat ja-
víthat vénáink állapotán, ha napközben hideg vízzel 
többször lezuhanyozzuk a lábainkat, ugyanis ilyenkor 
összehúzódnak az erek, és a láb vérkeringése javul.

A hosszú utazásánál különösen oda kell figyelni a 
lábakra, hogy a többórás egyhelyben ülés ellenére is a 
vénákban megfelelő intenzitással cserélődjön a vér, el-
lenkező esetben a vénás vérkeringés lelassul, panaszo-
kat, tüneteket okozva. Az utazást egy-egy pihenővel 
lehetőség szerint többször érdemes megszakítani, és 
nagyokat nyújtózkodva, mély lélegzetvételek kíséreté-
ben a lábakat is átmozgatni. Csupán néhány, a lábujj-

hegyen megtett lépés, láblendí-
tés felfrissítheti a vérkeringést.

Mit tehetünk?
A következőkben néhány gya-
korlatsort mutatunk be, ame-
lyekkel a vénák néhány perc 
alatt átmozgathatók.

Elsőként körözzünk lábfe-
jünkkel jobbra, majd balra, 
utána egyszerre indítsuk el láb-
fejeinket bentről kifelé, majd a 
másik irányba! Ezután felvált-
va feszítsük előre majd hátra 
a lábfejünket, vagyis spiccel-
jünk és pipáljunk vele! Ismétel-
jük meg a gyakorlatot annyi-
szor, ahányszor jólesik! Végül 
feszítsük meg lábujjainkat, ezt 
követően hajlítsuk be azokat, 
mintha kapaszkodni akarnánk 
velük, a mozdulatot ismételjük 
meg néhányszor!

A legjobb eredmény akkor 
érhető el, ha a felsorolt tornagyakorlatokat olyan vé-
navédő gyógyszerrel is kiegészítjük, amely belülről 
erősítve a vénák falát csökkenti a vénás panaszokat és 
véd a betegség súlyosbodásától. Ha teszünk a lábunk 
és vénáink egészségéért, akkor a visszérbetegség kel-
lemetlen tünetei érezhetően csökkenni fognak.

Krasznai Éva

Tanácsok utazóknak
A vénaproblémák megkeseríthetik a nyaralást



MIÉRT ELŐNYÖS
A VÉNAVÉDELEM

VISSZERES PANASZOK ESETÉN?
Az első tavaszi napok óta gyakran fáj, ég a lába, fáradtnak, nehéz-
nek érzi? Többször érezte mostanában, hogy feszül, görcsöl vagy 
viszket? Amennyiben ezek a panaszok tartós álláskor vagy ülés-
kor, vagy melegben fokozódnak, az visszérbetegségre utalhat.

Fontos, hogy panaszait ne hanyagolja el, de ne is kezdjen öngyó-
gyításba, hanem mielőbb keresse fel orvosát! A pontos diagnó-
zis felállításával és a kezelés korai megkezdésével megelőzhető 
betegsége súlyosbodása. 

A vénás keringést fokozó gyógyszerek a visszeres panaszok 
csökkentésére már a betegség kezdetétől ajánlottak. A véna-
erősítő tabletták hatóanyaga a vérkeringéssel a hajszálerektől a 
nagyobb vénákig is eljut. Enyhítik a vénás betegség tüneteit és 
vénavédő hatásuknak köszönhetően késleltethetik azok súlyos-
bodását, a szövődmények kialakulását. A kezelés szükséges idő-
tartamát a panaszok jellegét, erősségét és a vénás rendszer káro-
sodását � gyelembe véve az orvos határozza meg. A vénaerősítő 
tabletták hatóanyaga lehet természetes eredetű: pl. � avonoid, 
illetve szintetikus. A � avonoidok növényi anyagcseretermékek, 
a növényi sejtekben védelmi funkciókat töltenek be. 

A Detralex® tabletta egy narancsféle héjából származó, tisztí-
tott, mikronizált � avonoid (diozmin, heszperidin) hatóanyagú, 
vény nélkül kapható gyógyszer. Már a betegség kezdetétől gyor-
san enyhíti a visszeres panaszokat. Erősíti a vénák falát, serkenti 
a keringést, csökkenti az ödémát, késlelteti a betegség súlyos-
bodását. Érvédő hatású a felületes és mélyvénákban. Egyedi 
gyártási módjának köszönhetően (mikronizálás) a Detralex® 
könnyen felszívódik a bélrendszerből, hatása gyors és erőtel-
jes. Alkalmazásának időtartama nem korlátozott, a panaszok 
meglétéig napi rendszerességgel ajánlott szedni. Javasolt adagja 
2 tabletta naponta, 2 részletben, étkezés közben bevéve, ami tar-
tós, egyenletes vénavédelmet biztosít.

Fontos tudni, hogy visszeres panaszok esetén nem elegendő a 
vénaerősítő gyógyszer szedése, fontos az orvos vagy gyógysze-
rész által javasolt életmódtanácsok követése is. Például: kerülni 
kell a tartós napozást, forró fürdőt, szaunázást, a hosszas, moz-
dulatlan állást vagy ülést. Csökkenteni kell a túlsúlyt, dohány-
zást, viszont javasolt a rendszeres testmozgás (séta, kerékpáro-
zás, úszás) és visszértorna-gyakorlatok végzése.
110225 DET EDUPR DIAB

MIKRONIZÁLT tisztított flavonoid frakció

Átfogó vénavédelem
már a panaszok kezdetétől

a visszérbetegség 
súlyosbodása ellen

Servier Hungária Kft. 
1062 Budapest, Váci út 1-3.   Telefon: 238-7799   Fax: 238-7966 11
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VÉNAERŐSÍTŐ
vény nélkül kapható gyógyszer

A kockázatokról és mellékhatásokról
 olvassa el a betegtájékoztatót,

 vagy kérdezze meg 
kezelőorvosát, gyógyszerészét!

A kockázatokról és mellékhatásokról
 olvassa el a betegtájékoztatót,

 vagy kérdezze meg 
kezelőorvosát, gyógyszerészét!
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A Nemzeti Vese Program a Nefrológiai Szolgáltatók Egye-
sülete által kezdeményezett, a Magyar Nephrologiai Tár-
saság, a Magyar Transzplantációs Társaság, a Nefrológiai 
Szolgáltatók Egyesülete és a civil szervezetek (Vesebete-
gek Egyesületeinek Országos Szövetsége, Magyar Szerv-
átültetettek Szövetsége, Transzplantációs Alapítvány a 
Megújított Életekért és Magyar Vese Alapítvány) által útjá-
ra indított és támogatott közös platform. A program célja 
a lakosság folyamatos informálása a vesebetegség veszé-
lyeiről és kezelési lehetőségeiről, valamint olyan szakmai 
párbeszéd folytatása, amelynek eredménye egy – a dön-
téshozók számára is iránymutatást, valódi megoldást je-
lentő – cselekvési terv megalkotása.
A lakosság figyelmének felkeltésében és a tájékoztatás-
ban aktív szerepet vállalnak a vesebetegséggel élők, köz-
tük a Program nagykövetei – Börcsök Enikő színművésznő 
és Both András színművész, az RTL Klub hangja – akik sze-
mélyesen is érintettek, hiszen mindketten vesetranszplan-
táción estek át.
A Programot támogatásáról biztosította dr. Szócska Mik-
lós, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Egészségügyért fe-
lelős Államtitkára.

Ma Magyarországon minden tizedik ember érintett 
a vesebetegségekben, és évente mintegy 500-600 ezer 
vesebeteg szorul gondozásra. Éves szinten 250-270 ve-
setranszplantáció történik, és közel 6500 krónikus ve-
seelégtelenségben szenvedő beteg életben maradását a 
dialíziskezelés biztosítja. A vesebetegek és a dialízis-
re kerülő betegek száma évente 4–6%-kal növekszik, 
és hazánkban a végállapotú veseelégtelenségben szen-
vedő betegek fele akut veseelégtelenség miatt azonna-
li dialízisre szorul.

„A különböző szakmai és civil szervezetek az el-
múlt években, évtizedekben számos programmal, ak-
tivitással érték el nemcsak a vesebetegeket, hanem a 
lakosságot is, tájékoztattak a vese működéséről és a 
vesepótló kezelésekről. A Nemzeti Vese Program sa-
ját aktivitásai mellett ezeket a kezdeményezéseket is 
segíteni kívánja, illetve olyan oktatási-képzési alapot 
biztosít, amely hatékonyabbá teszi a társszervezetek, 
szakmai szervezetek munkáját. A végső cél természe-
tesen a szakmai konszenzuson alapuló cselekvési terv 
megalkotása, amely a döntéshozók számára ad irány-
mutatást” – mutatta be a programot Zoltán György, a 
Nefrológiai Szolgáltatók Egyesületének elnöke.

A Nemzeti Vese Program az egészségmegőrzés és a 
betegség különböző fázisait öleli át a teljes magyar la-
kosságot megcélozva: szólni kíván a szűrésről és pre-
vencióról, az egészséges embereket tájékoztatja a vese 
betegségeiről. A második nagy témakör a már felis-
mert vesebetegség, a gondozás időszaka, a progresz-

szió lassítása, a szövődmények megelőzése. A harma-
dik nagy egység a vesepótló kezelések, így a dialízis 
és transzplantáció. Az egyes témakörökben a kijelölt 
szakmai vezető feladata, hogy elindítsa és koordinálja 
a szakmai és társadalmi konzultáció folyamatát.

„A legfontosabb a primer prevenció, hogy a vese-
betegségeket megelőzzük. Ha pedig már kialakult a 
kórállapot, akkor ismerjük fel idejében, hogy a lehe-
tő legjobb szekunder prevenciót valósíthassuk meg a 
szív- és érrendszeri szövődmények megelőzése érdeké-
ben. Idén a Vese Világnapján is ez volt a fő üzenetünk. 
A Nemzeti Vese Program ezt követően ért el bennün-
ket, így mi felkészülten tudjuk ötvözni saját progra-
munkat ezzel a kezdeményezéssel, hiszen a két törek-
vés azonos irányba mutat” – mondta el a programmal 
kapcsolatban dr. Reusz György professzor, a Magyar 
Nephrologiai Társaság elnöke.

A Nemzeti Vese Program vesebetegseg.hu néven 
indította el nagyközönségnek szóló, tájékoztató webol-
dalát, és megjelenik a júniusi budapesti Egészséglige-
ten. Rövidesen indul az egész országra kiterjedő, a csa-
ládorvosok körében készített felmérés, és tervei között 
szerepel a kreditpontos családorvosképzés országos ki-
terjesztése is. A program fontos feladatának tekinti a 
veszélyeztetett célcsoportok tájékoztatását, ennek ke-
retében a cukorbetegek és a magas vérnyomásban 
szenvedők betegszervezeteinek tart előadásokat.

„Ma Magyarországon 2,5–3,5 millió közötti hipertó-
niás beteg él, a cukorbetegek száma meghaladja az 1,1 
milliót. Számítások szerint a hipertóniások 10, a cu-
korbetegek 5 százaléka tekinthető krónikus veseelég-
telennek, és ez a szám a jövőben biztosan nőni fog. 
A már dialíziskezelésben részesülő betegek több mint 
fele férfi, átlagéletkoruk 63 év, és a veseelégtelenséget 
okozó betegség 55%-ban a magas vérnyomás, illetve a 
cukorbetegség. A jelenlegi magyarországi dialízis-ellá-
tó rendszer az egyik legjobban felépített és szervezett 
egészségügyi struktúra, de a ma még elegendő kezelő-
hely hamarosan túl kevés lesz – ezért kell időben meg-
előzni vagy kezelni a vese betegségeit. Ez pedig nem-
csak nekünk, szakembereknek feladatunk, hanem 
minden ember saját felelőssége” – tette hozzá dr. Kiss 
István professzor, a nefrológia és dialíziskezelés orszá-
gos szakfelügyelő főorvosa.

Összefogás a vese védelmében
Nemzeti Vese Program
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A közeljövő tervei között szerepel a civil szerveze-
tekhez csatlakozva az országos betegtájékoztató road 
show állomásainak kibővítése, amelynek célja a bete-
gek intenzívebb edukálása a transzplantációs várólis-
ta bővítése érdekében. A road show keretében szak-
emberek látogatnak el azokba a dialízisközpontokba, 
ahol a kezelt betegek számához képest a transzplan-
tációs várólistán lévők száma 8% alatt van az összes 
kezelt beteget figyelembe véve. Célkitűzés az arány 
növelése a transzplantációra alkalmas betegek kö-
zött.

„Az elmúlt évben 307 veseátültetés történt – ebből 
42 élődonoros – a négy városban működő transzplan-
tációs központban. A számok növekedést mutatnak, 
de a rendelkezésre álló szervek száma még mindig 
nem tudja kielégíteni a várólisták igényeit” – mondta 
Mihály Sándor, az Országos Vérellátó Szolgálat Szerv-
koordinációs Irodájának igazgatója.

„A technikai fejlődésnek köszönhetően egy beteg 
dialíziskezeléssel akár évtizedekig is életben tartha-

tó, azonban a veseműködés helyreállítása és a dialí-
ziskezelés elhagyása csak egy új, átültetett vese segít-
ségével, azaz vesetranszplantációval érhető el. Minden 
kezdeményezés, amely a transzplantáció ügyét segíti, 
hasznos lehet a betegek és az orvostársadalom számá-
ra” – tette hozzá dr. Kóbori László, a Magyar Transz-
plantációs Társaság elnöke.

A Nemzeti Vese Program szorosan együttműködik a 
betegszervezetekkel is, hiszen a betegek életminőségé-
nek javítása közös feladat.

„El kell mondani, hogy a vesekárosodás nem visz-
szafordítható, de nem végzetes betegség. A romlás 
folyamata lényegesen lassítható, a veseelégtelenség 
művesekezeléssel, veseátültetéssel korrigálható. Meg-
szorításokkal ugyan, de élni lehet vele” – tette hoz-
zá Ádám Aurél, a Vesebetegek Országos Szövetségé-
nek elnöke.

További információk: www.vesebetegseg.hu
Fazekas Mária

szóvivő

Börcsök Enikő – színművésznő
Negyedéves hallgató voltam a Színház és Színmű-
vészeti Főiskolán, amikor megtudtam, hogy vesebe-
teg vagyok. Sokáig kórházban voltam, ezért az utol-
só vizsgaelőadásomban nem tudtam játszani. Nagyon 
megijedtem, hogy mi lesz, ha így marad, és nem lehe-
tek majd színésznő. Szerencsére nem így történt. Fő-
iskola után Kaposvárra szerződtem, onnan betegsé-
gem ideje alatt Pécsre jártam kezelésekre. Nyolc évig 
sikerült gyógyszerekkel javítani az állapotomon, aztán 
sajnos dialízisre kellett járnom, míg találtak megfele-
lő donort számomra. Három év dialízisen és 2 transz-
plantáción vagyok túl. Egészséges, boldog életet élek! 
Minden nap örömmel játszom a Vígszínház színpadán. 
Köszönhetem ezt mindazoknak az embereknek, akik 
bíztattak engem félelmeimkor, a kollégáknak, akik 
szeretettel vártak mindig, és mellettem álltak a legne-
hezebb időkben is. Az orvosoknak, akik bebizonyítot-
ták, hogy a szervátültetés új életet adhat nekem.

Both András – színművész
Már ’94-től tudtam, hogy baj lesz – egy véletlen ultra-
hang miatt –, de nem izgatott a dolog, mert azt jósol-
ták a dokik, hogy 50–60 év tájékáig nem lesz gondom. 
Hát ez nem jött be.

Évenkénti ellenőrzés, aztán 2003-ban elkezdődött. 
Rohamosan nőtt a kreatinin-szint, és egyre közelebb 
kerültem a dialízishez. Árkossy doktor úrhoz jártam 
kontrollra, és emlékszem, hogy iszkoltam ki a Margit 
Kórházból, amikor azt modta, hogy „még van egy fél 
év…”. Rossz volt érezni, ahogy napról napra tűnik el 
az energia. Egyre kevesebbet bírtam. Állandó lett a fá-

radtság, ötször meggondoltam, hogy nekiálljak-e vala-
minek. Próbáltam hajtani magam, de amikor már 8-10 
lépcső után meg kellett állnom, az nagyon fura volt…

Aztán 2004-ben jött egy telefon – akkor már egy éve 
listán voltam –, hogy van egy órám beérni a Transz-
plant ra. Riadóm van. Nagyon nem volt benne a pakli-
ban, mert 3-4 nap múlva kezdtem volna a dialízist. De 
ember tervez, Isten…

Apropó. A Sors. Sok kérdés van. Mi lesz ezután? Mi-
ért kaptam ezt? Meddig bírom? És a család? Meg a 
munka? És a többi… 41 éves vagyok…!

Szóval megműtöttek, és minden sokkal jobb lett. 3 
hónapig. Aztán kiderült, ez nem lesz ilyen „egyszerű”. 
Leállt, feladta, megunt engem. Jött a dialízis, jó 4 évig. 
Az egy más életforma. Nem betegség, hanem állapot. 
Sokan nagyon sokat tesznek azért, hogy a két leállt 
vese mellett viszonylag normális életminőségben él-
hessük az életünket. Vannak, akik hosszú-hosszú éve-
kig (vannak akik több mint 20 éve…).

De a kérdések, ugye… Hát ezeket mindenkinek ma-
gának kell megválaszolnia. Nem könnyű beszélgetés. 
Én oda jutottam, hogy van ami fölött van hatalmam, 
van ami fölött nincs. És nem ez lesz a legfontosabb do-
log az életemben. Hiszen még nem fejeztem be. Van 
dolgom, a Nap pedig föl fog kelni. Engem meg érdekel 
a holnap. Eddig éltünk így, most majd máshogy. És?

Hát itt tartottam, amikor 2009-ben másodszorra 
műtöttek. Már volt rutinom. Tudtam, mi után mi jön, 
könnyebb volt. Most 2011 van. Egész jól működöm 
két éve, hála a dializálóorvosoknak, nővéreknek, hogy 
olyan állapotban tartottak éveken keresztül, hogy a 
transzplantációra egy jó állapotú, bizakodó ember me-
hetett.

Hogy mindez meddig tart? Az ismerősök azt mond-
ják – Téged kétszer műtöttek??? Nem létezik… Úgy-
hogy, fel a fejjel!



10 Hypertonia

„...minden halállal én leszek kevesebb,
... ezért hát sose kérdezd, kiért szól a harang: érted 
szól.”

Ernest Hemingway

A fenti idézettel kezdődik A szív- és érrendszeri betegsé-
gek megelőzésének és gyógyításának Nemzeti Program-
ja. A dokumentumot 2006-ban a Magyar Orvostudományi 
Társaságok és Egyesületek Szövetsége állította össze, amit 
az akkori egészségügyi tárca teljesítendő feladatként fo-
gadott el. Az abban foglaltak azóta sem veszítettek aktu-
alitásukból.

A magyar népesség egészségi állapota lényegesen 
rosszabb, mint azt az ország gazdaság-társadalmi fej-
lettsége indokolná. Kirívó egyenlőtlenségek tapasztal-
hatók az egészségi állapotban a nők és a férfiak, az 
életkor, az iskolázottság, az anyagi helyzet és a földraj-
zi elhelyezkedés szerint is. Sajnos máig nem vált gya-
korlattá az egészségtudatos magatartás, az egészséges 
táplálkozás és a mozgásban gazdag életmód.

A lakosság rossz egészségi állapotáért döntően a 
szív-, érrendszeri, valamint a rosszindulatú daganatos 
betegségek felelősek. A rossz egészségi állapot követ-
kezményei kiemelkedően nagy egészségterhet jelente-
nek az egyénnek, a családjának és a társadalomnak.

A szív- és érrendszeri betegségek többségét az ér-
rendszer belhártyájának károsodása, az ezt követő 
zsírlerakódás és érelmeszesedés okozza. A szívkoszorú-
ér károsodásának következménye a szív elégtelen mű-
ködése. Az agyat ellátó erek károsodása az agy átme-
neti, illetve tartós zavarához vezethet. A szív és az agy 

érrendszerének sérülése a következményesen kialaku-
ló szívizom- vagy agyszövet-károsodások kiterjedtsége, 
illetve súlyosságától függően halálos szívinfarktussal, 
stroke-kal járhat. Perifériás verőérbetegségben a vég-
tagok, a hasi szerveket ellátó erek és a főverőér (aorta) 
károsodik. A veséhez vezető és a vese erei, valamint a 
szűrő érgomolyag károsodása krónikus vesebetegség-
hez, végül veseelégtelenséghez vezet.

Ami tönkreteszi ereinket
Tudni kell, hogy a különböző szervek érrendszerének 
károsodását megannyi kockázati tényező befolyásol-
ja, illetve idézheti elő. Lássunk ezek közül néhányat. 
A magas vérnyomás elsősorban a koszorúereket és az 
agyi ereket károsítja. A zsíranyagcsere-zavar minde-
nekelőtt a koszorúereket változtatja el, a cukorbeteg-
ség leginkább a szív és a végtagok vérellátását bizto-
sító ereknek árt, s ezt teszi a szemben, a vesében futó 
erekkel is. Az elhízás a vese- és a koszorúerekre hat 
negatívan, de mondhatjuk azt, hogy a szívre jelenti a 
legnagyobb veszélyt. A dohányzás a teljes érrendszert 
károsítja.

A már fogamzóképes korú nő szív- érrendszeri ká-
rosodása is nagyban befolyásolja a magzat és az újszü-
lött életét, vagyis a jövő generációjának egészségét. A 
dohányzás, az elhízás, a szív- érrendszeri betegségek 
nyomán nő a normálisnál kisebb súlyú újszülött szü-
letésének esélye, márpedig az ilyen kicsik gyakrabban 
lesznek elhízott, cukorbeteg, magasvérnyomás-beteg-
ségben szenvedő fiatal felnőttek. De a tartós idegfe-

szültség, a krónikus 
stressz, az egyén szociá-
lis és gazdasági helyzete, 
a családi állapot, a mun-
kahelyi körülmények 
szintén kockázatot je-
lentenek az érkárosodás 
szempontjából, szív- és 
érrendszeri betegségek 
kiváltó okai lehetnek.

Fontos hangsúlyozni, 
hogy az érelmeszesedés 
a teljes érrendszer kó-
ros elváltozása. Az egyes 
szervek vérkeringési za-
vara nyomán fellépő be-
tegségeknél nagy a va-
lószínűsége annak, hogy 
más szervek vérellátását 
biztosító erek, ha tüne-
tek nélkül is, de érintet-
tek.

Olcsóbb megelőzni, mint gyógyítani
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Előzzük meg!
Mi lehet a megelőzés? A kockázati tényezők ártó hatá-
sát az egészséges táplálkozás, a rendszeres testmozgás 
ellensúlyozhatja. A kockázat csökkentése, a már ki-
alakult betegség korai felismerése, a beteg gyógyítása 
és rehabilitálása komplex, részben az egészségügyön 
is túlmutató, hosszú távra szóló, de már középtávon 
eredményeket felmutató, összetett intézkedésrend-
szert követel. Eredményt csak az egészségügy egésze, 
az orvosok és a szakdolgozók, az állam központi, terü-
leti és helyi szervei, a települési önkormányzatok és a 
lakosság, a civil szféra széleskörű összefogásával érhe-
tünk el.

Az Európai Unió tagországai közül Magyarország 
természetes népességfogyásának hátterében az ala-
csony és csökkenő születési szám mellett a kimagas-
lóan nagy halandóság áll. Az elmúlt két évtizedben 
a magyarországi lakosság száma 5 százalékkal csök-
kent. A standardizált halálozási mutató 2003-ban 40 
százalékkal volt magasabb az Európai Unió átlagá-
nál. Bár a népesség kor szerinti összetétele sok szem-
pontból már hasonló az Unióéhoz, de például annak 
ellenére, hogy a 65 év feletti idős népesség részará-
nya hazánkban 15,4 százalékkal nőtt, még nem érte 
el az Unió átlagát. Az élve születések száma csök-
kent, a születéskor várható átlagos élettartam 2003-
ban 72,6 év volt (férfi 68,4, nő 76,8). Egészséges élet-
évekből a férfiak 5,3, a nők 3,6 évvel kevesebbet 
remélhetnek az európai uniós átlagnál (az egészsé-
ges életévek száma férfiaknál 61,5 év, nőknél 68,2 év 
volt). Mindez természetesen nem eleve elrendelte-
tett.

Egészségi állapotunk 25 százalékban a genetikai 
adottságainktól, 25 százalékban a környezetünktől és 
50 százalékban az életmódunktól függ. És bár az or-
voslás több évezredes fejlődésen ment keresztül, maga 
a prevenció, a megelőzés alig százéves múltra tekint 
vissza. Szerencsére fontosságának felismerése napja-
inkban jelentős szemléletváltozást hozott az emberek 
életében, sőt egyre inkább teret kap az egészségpoliti-
kában is.

Hihetetlenül nagy szükség van arra, hogy Magyar-
országon alapvető szemléletváltás történjen, ugyanis 
megfelelő megelőzés hiányában máig másfélszer töb-
ben halnak meg keringési és daganatos megbetege-
désben, illetve a későn elkezdett kezelés miatt, mint a 
nyugat-európai országokban.

Kutatások sora bizonyította, hogy a dolgozó em-
ber csak akkor lehet eredményes és sikeres munká-
jában, magánéletében, ha egészséges. Mindenekelőtt 
az állást kereső, illetve a munkahelyüket megtarta-
ni igyekvők körében kezd értékké válni az egészség, 
a megelőzés, s bár nem gördülékenyen, de egyre elfo-
gadottabb a szűrővizsgálatokon való részvétel is. Las-
sacskán ugyan, de mérhetően teret nyer az egészség-
tudatos magatartás.

Hypertonia 
megrendelői 

akció

BP A90 automata, felkaros vérnyomásmérő

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

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

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

•   Külön vásárolható mandzsetták vékony és vastag 
karra.

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

Rendelje meg egyénileg 
kiadványunkat, mindössze a 

postázási költségek megtérítésével, 
és vegyen részt év végi 

sorsolásunkon, amelyen 3 db, 
támogatónk által felajánlott 

vérnyomásmérőt sorsolunk ki.

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

e-mail: hypertonia@tudomany-kiado.hu
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Magad, uram…
Egyre többet hallani, hogy saját egészségéért minden-
ki maga teheti a legtöbbet. Ha valaki ezt későn isme-
ri fel, annak orvosa okkal mondja, hogy nagy a baj, 
de soha nem késő az életmódon változtatni. Például 
bizonyított, hogy a testmozgásra fordított heti mint-
egy 1000 kcal-nyi (4200 kJ) energia, ami 5 napon ke-
resztül napi 1 óra séta alatt megszerezhető, mérhető-
en javíthatja az egészségi állapotunkat. Egészségünk 
szempontjából a strukturált és a nem strukturált fizi-
kai aktivitás is előnyös, mindemellett a naponta akár 
10 perces aktív mozgás szintén jótékonyan hat szer-
vezetünkre. Egy kanadai kutatásban elsősorban a fi-
zikai aktivitás, valamint a krónikus betegségek és a 
korai halálozás kockázata közötti kapcsolatot vizsgál-
ták. Egyértelműen bizonyították, hogy a rendszeres 
testmozgás hatékonyan csökkenti a korai halál és szá-
mos krónikus betegség, többek között a szív-érrend-
szeri kórképek, a cukorbetegség, bizonyos daganatos 
megbetegedések, a kövérség, a depresszió, sőt a csont-
ritkulás kialakulásának elsődleges és másodlagos koc-
kázatát. A fizikai aktivitás fokozásával és az állóképes-
ség növelésével tovább javítható az egészségi állapot.

Az érrendszer állapotának 
ellenőrzése
Tudni való, hogy érrendszerünk állapota nagyban meg-
határozza az életminőségünket. Hogy minél egészsé-
gesebben és tovább élhessünk, az úgynevezett arterio-
gráfiás szűrésen való rendszeres részvétel rendkívül 
ajánlott. Mi ennek az ellenőrzésnek a lényege? Sors-
döntő jelentősége van az érhálózatunk állapotának, hi-
szen az erek a működéshez szükséges oxigént és ener-
giát szervezetünk valamennyi pontjára eljuttatják. Az 

erekben bekövetkező bármilyen kóros változás életmi-
nőségünket, életkilátásainkat jelentősen befolyásol-
ja, vagyis a hosszú, egészségben töltött éveinknek az 
ereink jó kondícióban tartása az egyik garanciája. A 
legkorszerűbb számítógépes eljárással idejekorán fel-
ismerhető az érszűkület. Az arteriográfos diagnoszti-
ka nem csodaszer, de a veszély időben való felismeré-
sére mindenképpen alkalmas eszköz. Az arteriográfos 
szűrővizsgálattal még a tünetek jelentkezése előtt, a 
korai stádiumban felfedezhető elváltozások megfelelő 
kezeléssel, életmódváltással visszafordíthatók, lassít-
hatók, a kór súlyosbodása enyhíthető. Az arteriográ-
fos mérés, akár a vérnyomásmérés, fájdalommentes, a 
néhány perces vizsgálat értékes információt ad az ér-
belhártya sejtjeinek állapotáról, másként fogalmazva 
arról, hogy milyen stresszben vannak az erek, illetve 
milyen rugalmas a főütőér.

Ki érintett?
Mindenekelőtt az idősebbek szenvednek vérkeringési 
zavarokban, de előfordulnak hasonló problémák a pu-
bertás korban is. Fontos továbbá a magas vérnyomás 
és a magas vérzsírszint figyelemmel kísérése is azok-
ban a családokban, ahol halmozottan fordul elő szív- 
és érrendszeri betegség A serdülőkortól 18 éves korig 
a fiatalok 1–3 százalékánál regisztrálnak a normális 
értéknél magasabb vérnyomást. Kialakulásában nagy 
szerepe van a családi örökségnek: többek között a ké-
nyelmes életmódnak, a kövérségnek, a dohányzásnak. 
A veleszületett szívhibák okainak felismerése, diag-
nosztikája és gyógykezelése többnyire megoldott. Na-
gyon fontos lenne azonban a felnőttkori szív- és ér-
rendszeri betegségek elsődleges megelőzése, a passzív 
és aktív szűrés napi gyakorlattá tétele. Az, hogy az elő-
ször orvoshoz forduló gyermeknél legalább az olyan – 
szemmel is látható – rizikótényezőre figyeljenek fel a 
szakemberek, mint amilyen a kövérség, majd küld-
jék el a beteget szakorvoshoz. Ahol több rizikófaktort 
is felismernek, ott az életmódváltás elengedhetetlen. 
Sajnos ezt még a szülők fele sem hiszi el, illetve nem 
veszi komolyan. Talán, ha a jelenleginél jobb lenne a 
tájékoztatás, az informálás, csökkenhetne a felnőttko-
ri szív- és érrendszeri megbetegedések száma. Például 
úgy kell elmagyarázni a családnak, hogy hosszú távon 
miért nem jó a kövérség, a magas vérnyomás, hogy azt 
az egyes szereplők ne csak megértsék, hanem az isme-
reteket a gyakorlatba „át is ültessék”.

Figyeljünk oda magunkra, hogy hosszú és egészsé-
ges életünk legyen itt, ezen a Földön…

Krasznai Éva  Gyógypedagógus, pszi-
chológus, egészségügyi újságíró, több 
szociográfia szerzője, számos könyv szer-
kesztője, a weborvos.hu szerkesztő-újság-
írója, a MOTESZ Magazin szerkesztője.
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Az Egészségügyi Világszervezet előrejelzése szerint 2020-
ra a leggyakrabban halálhoz vezető, legnagyobb egészség-
ügyi problémát jelentő betegségek listáján az első helyet 
a szívkoszorúér-betegség, a második helyet a depresszió 
foglalja el. Ezek a betegségek gyakran nem önmagukban, 
hanem egymással társulva fordulnak elő: a depressziós be-
tegek az átlagnál gyakrabban betegszenek meg, pl. koszo-
rúér-betegségben, míg a szív- és érrendszeri betegségben 
szenvedők között az átlagnál nagyobb a szorongásos za-
varban vagy depresszióban szenvedők aránya.

Mi lehet ennek az oka? Mi lehet közös egy pszichiátriai 
és egy kardiológiai betegségben? A közös pont, a közös 
előzmény a stressz, szorongás, a mindennapok problé-
máinak megoldások nélküli megélése. Az elhúzódó, tar-
tós vagy ismétlődő stressz hatására a szervezet a foko-
zott készenlét állapotába kerül, a belső feszültségszint 
megemelkedik. Ez következményes biológiai változá-
sokkal jár, aminek óhatatlan összetevője a szimpatikus 
idegrendszer aktivációja: növekszik a szívfrekvencia, 
az erek összeszűkülnek, emelkedik a vérnyomás, meg-
változik az anyagcsere. Emellett azok az agyi közpon-
tok, amelyek a szorongásért, hangulatszabályozásért 
felelősek, túlérzékennyé válnak, először csak általános 
feszültség (ingerlékenység, alvászavar, étvágyzavar), 
majd szorongásos és/vagy hangulatbetegség alakul ki. 
Ezeket a betegségeket részben külső tényezők váltják 
ki, de minden esetben kimutatható egyértelmű biológi-
ai/biokémiai ok a panaszok-tünetek hátterében.

A depresszió és a szívbetegség együttes előfordulása-
kor,  ha a depresszió testi betegséggel társul, általában 
a „kézzelfogható” tünetek miatt ez kerül előtérbe, ki-

vizsgálják, majd megfelelő terápiát állítanak be a testi 
betegségre. A depressziós tünetegyüttest csak ritkán 
ismerik fel. Szintén ez a probléma a depresszió azon 
formájában, amely lelki tünetek nélkül, szinte csak 
testi panaszok képében jelentkezik. Egyre nő azon 
vizsgálatok száma, amelyek alátámasztják, hogy a de-
presszió rontja a szívbetegségek kimenetelét. Ponto-
sabban, nemcsak fokozza, hanem többszörösére emeli 
a szív eredetű halálozás kockázatát a depresszióban is 
szenvedő betegeknél. Mindezek mellett a depressziós 
páciensnél egyéb rizikófaktorok is megjelennek: gya-
koribb a dohányzás, a mozgásszegény életmód, az el-
hízás, rosszabb a terápiás együttműködés.

Az érem másik oldala: a súlyos koszorúérbetegek, 
infarktuson átesettek 16–25 százalékánál diagnosz-
tizálható depresszió. Az infarktus után kialakuló 
 depresszió pedig rontja a kilátásokat.

Miért fontos mindez? Nagyon sokan szenvednek de-
presszióban. Magyarországon sajnos jelenleg a depresz-
szió népbetegségnek számít. Depressziós betegnél sem 
a beteg, sem a kezelőorvos nem fordít megfelelő figyel-
met az esetleges kísérőbetegségekre, gyakran a megje-
lenő testi tünetet is a szorongás, depresszió megnyilvá-
nulásának tekintik. Pedig nem az, s csak a két betegség 
együttes kezelése hozhat tünetmentességet, jó közér-
zetet. De ugyanezt mondhatjuk el fordított esetben is: 
nagyon sokan szenvednek koszorúér-betegségben, es-
tek át infarktuson, és csak csekély hányaduknál kerül 
diagnosztizálásra a testi betegséget kísérő depresszió.

A szívbetegség terápiájának rutin része kellene hogy 
legyen a depressziós tünetek szűrése, megfelelő keze-
lése. Ez ma még nincs így. Fontos tehát, hogy a ko-
szorúér-betegségben szenvedők figyeljenek magukra, 
jelezzék kezelőorvosuknak a hangulati változást, ked-
vetlenséget, tétlenséget. Ha pedig a beteg nem érzéke-
li ezeket a tüneteket, a közvetlen környezet, a család 
jelzése is nagyon fontos lehet. Az idejében felismert 
depresszió korszerű gyógyszerekkel való kezelése pe-
dig nemcsak a beteg lelki terheit csökkenti, hanem az 
együttesen előforduló szívbetegség kimenetelét is ja-
vítja. A kezelésnek is mindkét betegséget kell megcé-
loznia, csak így teljes a gyógyulás.

Dr. Kárpáti Róbert  1990-ben végzett a 
SOTE-n. 1994-ig a SOTE Neurológiai Kli-
nikáján, 1994-től 2002-ig a SOTE Pszichi-
átriai Klinikáján dolgozott. 2002 óta a 
Fejér Megyei Szt. György Kórház Pszichi-
átriai Osztályát vezeti. Neurológus és pszi-

chiáter szakorvos. 1990–2000-ben a New York Egyetem Pszi-
chiátriai Kutatóintézetében (Nathan Kline Institute) dolgozott.

Van-e kapcsolat a szívkoszorúér-betegség 
és a depresszió közt?

A depresszió gyógyítható, 
sőt gyógyítandó!

Krónikus betegek, nagy műtéten átesettek, 
infarktust elszenvedettek körében 

természetesnek vesszük, hogy az érintett 
lehangolt, nincs étvágya, rosszul alszik, 
az életkedve is elmegy – „depressziós”, 

mondjuk gyakran. Ha azonban a tünetek 
az alapbetegség súlyosságával nem állnak 

arányban, vagy indokolatlanul sokáig 
fennmaradnak, gyanakodhatunk, hogy 

„valódi” depresszió áll fenn, s ezt a beteg 
vagy a környezete jelezze a kezelőorvosnak. 

A kezeletlen depresszió fölösleges, 
elkerülhető gyötrelmeket okoz, hátráltatja, 

esetleg lehetetlenné teszi a gyógyítást.
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Magyarországon a felnőtt lakosság kétharmada tartozik 
a testsúlyproblémákkal küzdők közé, ez mintegy ötmil-
lió állampolgárt jelent. Az elhízás „járványszerűen” terjed 
világszerte – így hazánkban is –, az Egészségügyi Világ-
szervezet (WHO) ezért már 1998-ban kiújuló, idült beteg-
ségnek nyilvánította. Az Egyesült Államokban, de a fej-
lett ipari országok többségében is a hatvanas-hetvenes 
években indított népegészségügyi erőfeszítések – ame-
lyek a kóros vérzsírszint kezelését, a magas vérnyomás el-
leni küzdelmet állították középpontba, illetve a dohány-
zás visszaszorítását célozták meg – eredményesek voltak. 
Amikor már mindenki elégedetten hátradőlt a székében, 
az 1990-es években új veszély ütötte fel a fejét. Ez volt 
az elhízás, amely attól kezdve az egyik legjelentősebb 
népegészségügyi problémává nőtte ki magát. Az elhízás 
a szív- és érrendszeri betegségek egyik jelentős kockáza-
ti tényezője. Az elhízással összefüggésben jelentősen nő 
a halálozás.

Mi is az elhízás?
Testünk vízből, zsírokból, fehérjékből, szénhidrátok-
ból, vitaminokból és ásványi anyagokból épül fel. Az 
elhízás azt jelenti, hogy a test zsírsejtjei, zsírszövetei 
felszaporodnak.

A haskörfogat mérése a kóros zsírfelszaporodás 
megállapításának egyik lehetséges módja. Ez a mérés 
azért fontos, mert az elhízásban a hasi zsír felszaporo-
dása járhat a legtöbb kedvezőtlen hatással. Amennyi-
ben ez az érték nőkben a 88 cm-t, férfiak esetében a 

102 cm-t meghaladja, az már nagy kockázatot jelent. 
Az elhízás megállapításának másik módja a testtömeg-
index (BMI) megállapítása, amely a testtömeg és a mé-
terben mért testmagasság négyzetének a hányadosa. 
30 feletti érték már elhízást jelent.

Mi az elhízás legfőbb oka?
Az esetek legnagyobb részében az elhízás oka meg-
lehetősen egyszerű: többet eszünk, azaz több kalóri-
át fogyasztunk el, mint amennyit elégetünk a nap fo-
lyamán.

Az elhízás egyéb tényezői
Genetikai okok

Megfigyelhető az elhízás családi halmozódása. A ku-
tatók egy részének véleménye szerint az utódok által 

örökölt génállomány hatás-
sal lehet a testtömeg-szabá-
lyozás módjára.

Életkor

Az életkor növekedésével a 
szervezet anyagcseréje las-
sul, azaz nem tudja olyan 
gyorsan elégetni a bevitt ka-
lóriákat. Ez azt jelenti, hogy 
idősebb korban kevesebb 
kalóriát kell bevinnünk, 
mint fiatalabb korban ah-
hoz, hogy testsúlyunk ne 
növekedjen. Alapvetően ez 
az oka, hogy hasonló táp-
lálékbevitel és fizikai ak-
tivitás mellett miért nő az 
emberek testsúlya 20 és 40 
éves koruk között.

Mi is az elhízás? Mi okozhat elhízást? Hogyan kezelhető?
Betegség-e az elhízás?

A testtömegindex kategóriái

Kategóriák Testtömegindex (BMI), kg/m2

Alultáplált kevesebb, mint 18,5

Normál 18,5–24,9

Túlsúlyos 25,0–29,9

Elhízott nagyobb, mint 30,0
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Nem

A férfiak több energiát égetnek el nyugalomban, mint 
a nők, ezért a férfiaknak több energia szükséges a 
testsúlyuk megtartásához. A nők általában a menze-
szük elmaradása után meghíznak, mivel a szervezet 
energiafelhasználó képessége tovább csökken.

Környezeti és étkezési jellemzők

A gyorséttermek elterjedésével, illetve a nagy zsírtar-
talmú, nagy koleszterintartalmú ételek fogyasztásával 
Magyarországon is nőtt az elhízottak száma.

A fizikai aktivitás hiánya

Azok az emberek, akik sokat esznek, de keveset mo-
zognak, nagy valószínűséggel elhíznak.

Terhesség

Bár a nők többségén csak néhány kiló marad a szülés 
után, azonban 15 százalékukban tíz kiló körüli plusz-
súly tartósan megmarad.

Gyermekkori elhízás

Az elhízott gyermekek nagy valószínűséggel kövérek 
lesznek felnőtt korukban is. A kutatók úgy gondolják, 
hogy a gyermekkorban megszaporodott zsírsejtszám 
felnőttkorban is megmarad. Az elhízott gyermekek-
nek – normális testsúlyú társaikhoz képest – ötször 

nagyobb az esélyük ara, hogy felnőtt korukban is el-
hízottak legyenek. A felnőttkori diéta csökkentheti a 
zsírsejtek méretét, de ezek száma nem változik.

Betegségek

Néhány betegség elhízást okoz. Ilyen például a csök-
kent pajzsmirigyműködés, a depresszió és az agy né-
hány ritka betegsége.

Gyógyszerek

A szteroidok, néhány depresszió elleni gyógyszer test-
tömegnövekedést okozhat.

Evészavarok

Az éjszakai evők, a nagyon nagy mennyiséget étkezők 
az elhízottak kb. 10–20%-át teszik ki.

Miért veszélyes 
elhízottnak lenni?
A felszaporodott testzsír növeli az egészségi problé-
mákat, főleg a szív- és érrendszeri betegségek előfor-
dulását. Így az elhízás növeli az LDL („rossz kolesz-
terin”) és a triglicerid szintjét, csökkenti a HDL vagy 
„jó koleszterin” szintjét, emeli a vérnyomást, cukor-
betegséget okozhat. Ezen túlmenően növeli a felnőtt-
kori asztma és a légzésproblémák kialakulásának esé-

Egyetemista koromban minden-
ki irigyelt, hogy akármennyit ehet-
tem, egy gramm sem jött rám. S én 
ettem is, rengeteget, és mindenfé-
lét még jó pár évig. Aztán egyszer 
csak nem egy gramm, hanem pár 
hónap alatt tizenöt kiló telepedett 
rám úgy, hogy egy falattal sem et-
tem többet, mint korábban. Gondo-
lom, sokaknak ismerős a helyzet, és 
az a hadakozás, amit a kilókkal és 
az ételadagokkal folytattam, míg si-
került megtalálnom azokat az éte-
leket és mennyiségeket, amelyekkel 
el tudtam érni egy normális súlyt, 
majd fenn is tartani.

Mint annyi minden, anyagcse-
rénk „gyorsasága” is egyénenként 

eltér. Általánosságban azonban 
igaz, hogy a különböző életszaka-
szokban más-más mennyiségű és 
összetételű ételre van szükségünk 
az optimális testsúly fenntartásá-
hoz, és szervezetünk is hol pazar-
lóan bánik az energiával, hol meg 
elraktároz minden fel nem hasz-
nált kalóriát. A gyermekek, ser-
dülők pl. sokkal többet ehetnek 
büntetlenül, mint a felnőttek.

Senki nem döbben meg, ami-
kor egy kamasz – esetleg teljesen 
inaktív életmód mellett – három-
emberes adagokat eszik – még fej-
lődik, úgyis lemozogja stb., mond-
juk. Pedig aki megszokja fiatal 
korában a korlátok nélküli étke-
zést, az nehezen – rosszabb eset-

ben egyáltalán nem – tud később, 
amikor már számít a mennyiség, 
kisebb adagokra áttérni.

Jó, ha a szülők erre már akkor 
gondolnak, amikor a gyermek ét-
kezését még zömmel ők irányít-
ják. Gyakorló szülőként mondom, 
még egy kamasszal is el lehet fo-
gadtatni, hogy egyszerre keveset 
vegyen a tányérjára, és csak ak-
kor vegyen másodszor, ha tény-
leg éhes, ne vágjon rögtön három 
szelet kenyeret; stb.

Nagyon sok a túlsúlyos fiatal 
ember, sőt egyre több gyermek is 
küzd ezzel a gonddal – mi, szülők, 
tegyük meg, ami rajtunk (is) mú-
lik!

Sz.Zs.

Fiatalok is elkezdhetik
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lyét. Bizonyos rákfajták is gyakoribbak kövérekben: 
méhrák, emlőrák, prosztatarák, vastagbélrák. Abban 
az esetben, ha valaki semmilyen más kockázati té-
nyezővel sem rendelkezik, az elhízás akkor is növeli 
a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát. A nagy 

testsúly megterheli az ízületeket, a csontokat és az iz-
mokat.

Hogyan kezelhető az elhízás?
Az elhízás kezelésében alapvető az életmód-változta-
tás, beleértve a diétát és a mozgást is. Több vizsgálat 
megerősítette, hogy már mérsékelt (5–10%-os) test-
tömegcsökkentés kedvező hatású, csökkenti a kísé-
rő betegségek kialakulásának kockázatát. Az elhízás 
kezelésének egyik célja tehát az 5–10%-os testtömeg-
csökkenés elérése. Nagyon fontos a betegek megfelelő 
pszichés vezetése is. Bizonyos esetekben gyógyszerek-
kel kell kiegészíteni a diétát és a testmozgást. Nagyon 
súlyos elhízásban sebészi beavatkozást kell végezni.

Tudni kell, hogy az elhízás kezelése hosszú távú és 
nagyon összetett folyamat, amely a betegtől és a keze-
lőorvostól egyaránt nagy odafigyelést és türelmet igé-
nyel.

Dr. Simonyi Gábor  A Pest Megyei Flór 
Ferenc Kórház V. Belgyógyászat-Lipidoló-
giai Osztályának osztályvezető főorvosa, a 
Kardiometabolikus Centrum és Hypertonia 
Decentrum vezetője. A Magyar Obezitoló-
giai és Mozgásterápiás Társaság alelnöke.

Vérnyomás- 
mérő
készülék
www.mery.hu

Korszerű, gyors, pontos és egyszerűen 
használható digitális, automata 

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

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

vagy kérdezze meg kezelőorvosát.

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

Bevezető akció! 
12 500 Ft 9 990 Ft
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Régi megállapítás, hogy könnyebb a bajt megelőzni, mint a 
kialakult problémát rendezni. Ez maximálisan igaz a beteg-
ségekkel kapcsolatosan is! Úgy gondolom, a családorvos le-
het az egyik kulcsszereplője a betegségek megelőzésének.

A páciensek legtöbbször családorvosukkal találkoz-
nak először panaszaik, tüneteik megjelenésekor. A 
legtöbb krónikus betegségnek vannak figyelmezte-
tő tünetei, vagy a beteg észleli a jellemző panaszokat. 
Találhatunk kóros mérési eredményeket (pl. emelke-
dett testsúly, magas vérnyomásérték), normálistól el-
térő laboratóriumi értékeket (magas vérzsírszint, 
vércukorszint). A páciensek életvitelében szintén ta-
lálhatunk a kockázatot tovább növelő káros hatáso-
kat (dohányzás, túlzott alkoholfogyasztás, rossz ét-
kezési szokások). Ezeken túl a családorvos ismeri az 
egyéni előzményeket, sok esetben a család többi tag-
jának is tudja a kórtörténetét. Ez a sok apró momen-
tum, mint egy kirakójáték apró darabjai, összeadódva 
megrajzolják páciensünk RIZIKÓTÉRKÉPÉT, képet 
kaphatunk az egyén fenyegetettségéről. A szív- és ér-
rendszeri kockázat kiszámításában egyre több lehető-
ség nyílik kérdőívek, skálák, táblázatok használatára, 
amelyek segítségével a kóros tünetek összegezhetők, 
a veszélyeztetettség mértéke meghatározható. Speciá-
lis, s talán még nehezebb a rizikószint mérése panasz-
mentes, tünetmentes páciensek esetében. Ilyenkor is 
lehetnek árulkodó faktorok, a bajt előre jelző elválto-
zások. A családorvos számára nagy segítséget jelent-
het egy olyan számítógépes segítő program, amely a 
begyűjtött adatokat összegzi, a számításokat elvégzi.

A számítógép a gyógyítás 
szolgálatában
Napjainkra általánossá vált a családorvosi rendelőkben 
is a számítógépek használata. A számítógépen tartjuk 
nyilván betegeink adatait. Az orvos-beteg találkozás 
momentumai, a vizsgálati eredmények, a szakorvosi 
vizsgálatok, a kórházi kezelések adatai szintén a gép-
be kerülnek. Az orvosi beutalók, a gyógyszerreceptek 
megírása, kinyomtatása is a gép segítségével történik. 
Ugyancsak a számítógép segítségével készülnek el a kü-
lönféle heti, havi, éves jelentések, statisztikák. Kézen-
fekvő, hogy ebből az óriási adathalmazból a megfelelő 
elemek kiválasztásával egyszerű módon meghatározha-
tó a szív- és érrendszeri kockázat is. Jogos igény, hogy a 
napi munka során jelentkező egyre nagyobb adminiszt-
rációs feladatokat ne növeljük, hanem a napi kötelező 
adatbevitelhez igazítottan legyen megjeleníthető a RI-
ZIKÓTÉRKÉP is. Ennek megvalósítására tettünk kö-
zös kísérletet egy számítógépes fejlesztőcsapattal.

Kockázatbecslés 
gombnyomásra
A rizikóbecslő program elkészítéséhez a számítógép 
nyelvére kellett „lefordítanunk” az orvosi irodalom-
ban, kezelési útmutatókban, javaslatokban szereplő 
adatokat, ajánlásokat. Ezek az ajánlások becslést ad-
hatnak a 10 éven belüli bármilyen szív- és érrendsze-
ri betegség megjelenésére, vagy a 10 éven belül meg-
jelenő halálos szívbetegség kockázatára. Amennyiben 
a páciens bármilyen vizsgálata közben laboratóriumi 
értékeit, vérnyomásadatait, korábbi betegségeit vagy 
szövődményeit rögzítjük, szinte egy gombnyomásra 
megjeleníthetővé válik a kockázat mértéke is. Ezekkel 
az adatokkal szembesíthetjük a pácienst, számadatok-
kal bizonyíthatjuk a veszélyt. Ezzel együtt meghatá-
rozhatjuk a „helyreállításhoz”, a gyógyuláshoz szüksé-
ges teendőket is. Sőt egy, a programban lévő kalkulátor 
segítségével kitűzhetők azok a célértékek is, amelyek 
elérésével minimálissá válik, vagy akár meg is szűnik 
a fokozott veszélyeztetettség. Az orvos megmutathat-
ja, a beteg megláthatja, megértheti a feladatokat.

Mik tartoznak a kockázatot 
növelő faktorok közé, és 
mit tehetünk ellenük?
Az egyik fő tényező a vérnyomás értéke! Ha magas, 
csökkenteni kell, el kell érni a kitűzött normális ér-
téket, ezzel sokat tettünk a szív- és érrendszeri véde-
lemben is! A magasabb vérzsírszintek normalizálása 
szintén alapvető, le kell mondani még kellő időben a do-
hányzásról! Lényeges a testsúly csökkentése, az ideális 
haskörfogat elérése! A rizikószámítások továbbfinomí-
tása érdekében újabb és újabb adatokat is figyelembe 
vesz a rendszer. Természetes, hogy a vércukorszint, a 
húgysavszint és további laboratóriumi elemek norma-
lizálása mind-mind rizikócsökkentő tényező. A számí-
tógépes rendszerrel kinyomtatható egy adatlap, mely 
a rögzített adatokat, a számított rizikóértékeket tar-
talmazza. Emellett egy személyre szóló teendőlista is 
nyomtatható, mely tartalmazza a nem-gyógyszeres ke-
zelés lépéseit, a tablettaszedés szükségességét és rend-
jét. A rendszeres ellenőrzésekkel nyomon követhetők 
a változások, a kezelési lépések eredményei, a szív- és 
érrendszeri kockázat alakulása. Egy folyamatosan sze-
münk előtt tartott tükröt ad a rizikóbecslő rendszer! A 
címben feltett kérdésre tehát itt a válasz! A kockázat, 
a veszélyeztetettség mértékének ismerete beavatkozá-

Mit ér a szív- és érrendszeri kockázat ismerete?
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si pontokat mutat a családorvos számára, hol akadá-
lyozhatók meg a súlyos betegségek, kórállapotok ki-
alakulása. Az ellátott szemszögéből a tisztánlátást, a 
tudatos egészséges életmód szemlélet kialakulását biz-
tosíthatja, s egyben rámutat a kezelési célok fontossá-
gára és elérésük lehetőségeire.

Megjegyzem, szinte minden alapellátásban használt 
számítógépes program segítséget nyújthat a kockázat 
megállapításban. Sőt számítógépes program nélkül is 
lehetőség van ennek kiszámítására. Úgy érzem azon-
ban, hogy a XXI. század családorvosa nem nélkülözhe-

ti a számítógépes segítséget, ha azt már egyébként is 
nap mint nap használni kénytelen.

Dr. Antalics Gábor  Belgyógyász, illetve 
háziorvostan szakorvosként 18 éve dol-
gozik Budapest XVII. kerületében. Kie-
melten a szív- és érrendszeri betegek el-
látásával, kezelésével foglalkozik, ebben 
a témában orvostanhallgatókat, illetve 

szakorvosjelölteket is oktat az Egyetem Családorvosi Tanszé-
kén. Praxisában rendszeresen gyakorlati orvosképzés is folyik.

Egy új hasznos modul a családorvos munkájában
Az IxCardiorisk®

Múlt héten családorvosomnál jártam. Panaszaim tisztázá-
sa után még egy kicsit marasztalt. Azt mondta, hogy meg-
mutatja számítógépében azt az új modult, amit nemrégen 
kapott és örömmel használ. Elmagyarázta, hogy ez a prog-
ramrész segít neki megtalálni azokat a személyeket, akik 
a veszélyeztetett kategóriába tartoznak a szív- és érrend-
szeri betegségek tekintetében.

Elmesélte, hogy mennyire komplex a munkája, meny-
nyi mindennel kell foglalkoznia a szűrővizsgálaton kí-
vül:

• sokféle panasszal, sokféle tünettel, sok megoldan-
dó problémával keresnek fel bennünket;

• rendszeresen gondozzuk krónikus betegeinket 
(hipertónia, cukorbetegség, tumorok, endokrin 
betegségek stb.);

• pszichés problémákkal is gyakran találkozunk;
• hatósági tevékenységet is el kell látnunk;
• mi vagyunk pácienseinknek az állandó, biztos 

háttér;
• sok akut betegséget is gyógyítunk.
A tankönyvekben és módszertani útmutatókban le-

írtaknak nehéz megfelelni a mindennapi munka so-
rán, mind a betegeknek, mind a családorvosuknak, 
mert nincsenek meg a személyi és/vagy tárgyi feltéte-
lek. A beteg megnyerése az együttműködésre sok időt 
és energiát igényel.

A háziorvosi munka során különféle betegcsopor-
tok, betegségek komplex szűrése, gondozása és gyógyí-
tása folyik. A sokféle betegséggel rendelkező betegek 
terápiája a különféle gyógyszerek körültekintő válasz-
tását igényli (indikációk, gyógyszer-kölcsönhatások, 
mellékhatások, allergia stb….). A terápiának a beteg 
anyagi helyzetéhez is igazodnia kell.

A folyamatos, hosszan tartó kapcsolat, gyakori talál-
kozások során a terápia módosítása nem mindig törté-
nik meg, mert:

• a beteg panaszmentes;

• az állapota kielégítő;
• anyagi helyzete a változást nem engedi;
• az új gyógyszer panaszt okoz;
• a beteg önkényesen abbahagyja, a régihez vissza-

tér (szubjektív szempont);
• a beteg a terápia módosítását elutasítja;
• a „rutinmunka” a terápia módosítását elfelejteti, 

pedig szükség lenne rá;
• nehéz mindenre kiterjedten odafigyelni és így gyó-

gyítani.
A ma még sok praxisban kartonon végzett doku-

mentáció a napi munkára nem alkalmas.
Még a számítógép segítségével is nehéz mindenre ki-

terjedő, naprakész dokumentációt folytatni, az irány-
elveknek megfelelő terápiát alkalmazni.

Egy jó szoftver segíthet és könnyíthet a mindennapi 
dokumentációban, de a dokumentáció útvesztője így is 
bonyolult, mert ismerni kell az új rendeleteket, követ-
ni kell az egyes gyógyszerek, terápiák hatékonyságát 
vizsgáló tanulmányok eredményeit, az aktuális szak-
mai irányelveket.

Ilyen szakmai háttér ismeretében született meg az 
igény egy olyan szoftver fejlesztésére, amely segíti a 
szűrő-gondozó tevékenységünket. A szív- és érrend-
szeri betegségben szenvedők csoportja a legtekin-
télyesebb létszámot képviseli praxisainkban. Korsze-
rű ellátásuk komoly igény a prevenció szempontjából 
is.

Az Infomix Kft. informatikusai szakmai segítsé-
günkkel, tanácsainkkal, ötleteinkkel fejlesztették ki 
az IxCardiorisk modult. A modul a Visual Ixdoki hasz-
nálóinak nyújt segítséget, ehhez a rendszerhez kap-
csolódik.

Az ellátó orvost figyelmezteti a rizikószűrés elvégzé-
sére. A szűrőmodul megnyitásakor a program a szük-
séges adatokat automatikusan beemeli, több szem-
pont szerint értékeli a kockázatokat, személyre szóló 
tanácsadást nyomtat, illetve egy kalkulátor segítségé-
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vel a változások eredményét is közvetíti a páciens és a 
kezelőorvos felé.

A program folyamatos használata a teljes praxis ri-
zikóállapot-feltérképezését jelentheti. Hatékonnyá 
teheti a prevenciós munkavégzést, folyamatos visz-
szajelezést ad a betegnek, orvosnak. Könnyíti az admi-
nisztrációs terheket, hiszen több jelentési kötelezett-
ség egy adminisztrációs folyamattal elvégezhető.

Az azonos programot használók együttes adatelem-
zése adatbankok, betegregiszterek létrehozását segít-
heti. A prevenciós munka hatékonyságát nyomon kö-
vethetjük.

A távlatokban kiváló lehetőség nyílhat tanszékek, 
tudományos társaságok közös munkájához, együttmű-
ködéséhez, célirányos kutatásokhoz.

Miért hasznos a családorvosnak egy ilyen modul?
• Segíti a mindennapi munkánkat
• Figyelmeztet bizonyos időpontokra
• Figyelmeztet az aktuális vizsgálatokra
• Meghatározza az elérendő célértéket
• Megállapítja a rizikóstátuszt, és behelyezi a páci-

enst a megfelelő csoportba
• A betegtájékoztatás, egészségnevelés kiváló esz-

köze
• Hasznos eszköz lehet páciensünk meggyőzésében
• Felajánlja az irányelveknek megfelelő terápiát, fi-

gyelmeztet, ha a beteg nem azt kapja

• Segít a különféle jelentések, indikátorlisták elké-
szítésében, elküldésében

Én csak ültem, és csodáltam, ahogy a doktornő beír-
ta leleteimet, majd a nevem bekerült egy bordó me-
zőbe. Nem tudtam, hogy ennek örüljek-e vagy sem. 
Rövidesen kiderült, számomra ez azt jelenti, hogy 
nagy kockázatú személy vagyok a szív- és érrendsze-
ri betegségek tekintetében. Hát persze, hipertóniás 
vagyok, nagyobb a testtömegindexem is – fogynom 
kell, és dohányzom – le kell szokjak róla!!! Mindezt 
látni elég elrettentő és meggyőző volt! Láttam azt is, 
mit kell tennem, ha azt akarom, hogy a zöld mező-
be kerüljek, ami a reménység és hosszabb élet színe. 
Igyekezni fogok, hogy legközelebb már szebb ered-
ményeim legyenek, búcsúztam bizakodva orvosom-
tól.

Dr. Ádám Ágnes  Belgyógyász, házior-
vos, Zuglóban dolgozik 1977 óta. Tudo-
mányos munkatársként tanít a budapesti 
Orvosegyetem Családorvosi Tanszékén. 
Megrögzött egészségnevelő, hiszi és vall-
ja: az emberek megtanítása saját testük 

felépítésének és működésének ismeretére megkönnyíti a be-
tegségek megértését, feldolgozását.

EGÉSZSÉGRÕL, BETEGSÉGRÕL MINDENT!

SPRINGMED 

Honlap: www.springmed.hu

KÖNYVESBOLT

• Betegségekrõl érthetõen

• Diétás könyvek

• Természetgyógyászati könyvek

• Egészséges életmód

• Orvosi szakkönyvek magyarul

és  idegen nyelven

Betegtájékoztató és egészségügyi ismeretterjesztõ kiadványok:

1114 Bp., Bartók Béla út 62-64.

(a régi Bartók Mozi épületében)

Tel.: (06 1) 279 0527

Nyitva tartás: H–Sze–P:9–17;  K–Cs:10–18;  Szo:9–13
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Nagyon nagy dolog, ha az elhatározást tett is követi, és 
elkezdünk rendszeresen sportolni. Ám nem mindegy, ho-
gyan tesszük, hiszen nem az izomláz és a szervezet túlzott 
megterhelése a cél.

A kardioedzés ideális mozgásforma a több-kevesebb 
túlsúllyal küszködőknek.

A trénerek által ajánlott kardioedzések remek zsír-
égetők, akkor is segítenek, ha szeretnénk megszaba-
dulni fölös kilóinktól, és akkor is, ha fittebbek sze-
retnénk lenni. A raktározott zsír jelenti testünk 
legbőségesebb energiaraktárát. Az elraktározott zsír-
tól legjobban az aerob gyakorlatokkal szabadulhatunk 
meg, a zsír ugyanis fűtőanyag, amit mozgás során fel-
használunk.

„Égetjük a zsírt”
Ahhoz, hogy „zsírt égessünk”, megfelelő pulzusszá-
mon, megfelelő ideig, megfelelő gyakorisággal kell fi-
zikai aktivitást végeznünk. A zsírfelhasználás azon-
ban nemcsak az edzés intenzitásától függ, hanem az 
edzettségtől is.

Egy edzetlen ember keringési és légzési rendsze-
re, izomzata nincs felkészülve a fizikai terhelésre. Aki 
nem csak edzetlen, de jelentős túlsúllyal is küzd, an-
nak egészségi állapotát figyelembe véve, több hónapos, 
jól megtervezett mozgásprogramra van szüksége. Ez 
alatt az idő alatt növekszik az izomtömege, fejlődik a 
keringési és légzési rendszere, valamint az anyagcse-
réje. Közepesen edzett emberek közepes intenzitáson 
az aerob edzés során a 25–30. percben kezdik „égetni 
a zsírt”. A szervezetnek ennyi idő kell ahhoz, hogy az 
izmokban és a májban lévő szénhidrátraktárait kiürít-
se és a további munkavégzéshez zsírt használjon fel. 
Ekkor a periférián, a zsírszöveteinkből zsír jut a vér-
áramba. A vér elszállítja ezt a nagy energiájú anya-
got az izmokba (az ott található építőkövek egyikébe, a 
mitokondriumba), ahol elégnek, víz, szén-dioxid, ener-
gia lesz belőlük.

Láthatjuk tehát, hogy szó szerinti „zsírégetés” nem 
létezik. „Az égetés” valójában lebontást jelent, amely-
nek során a táplálékkal bevitt zsír-, fehérje-, szénhid-
rátmolekulák bonyolult kémiai folyamatok közben 
alkotórészeikre bomlanak le. Csak a saját izomszöve-
tünkkel tudjuk a saját zsírszövetünket felhasználni!

A kezdet

A zsírégető tréningnél, akárcsak a többi tornánál, fon-
tos a fokozatosság elvének betartása! Nem lehet rög-
tön egy órát edzeni, ehhez az időtartamhoz több hét 
alatt jussunk el!

A tréningnek meghatározott pulzusszámon kell tör-
ténnie, amit a legegyszerűbben pulzusmérő óra hasz-
nálatával tudunk ellenőrizni.

Az első edzés előtt mindenképpen szükséges elvé-
geztetni egy terheléses EKG-vizsgálatot orvos jelen-
létében. Ez azért fontos, mert 4-5 emberből egynek 
120-as pulzusnál magas vérnyomása van, amit egy fit-
nesztermi teszttel nem lehet kimutatni. Ilyenkor ki-
szűrhető az esetleges ritmuszavar is, ami Magyaror-
szágon minden 10. embernél jelentkezhet.

Mindenképpen jó lenne labor-, hormonvizsgálat 
is, hisz a panaszok mögött többek között hormonális 
problémák, cukorbetegség és a zsíranyagcsere zavara 
is állhat.

Az optimális edzés

Fontos, hogy az edzést változatos terheléssel végez-
zük, így a szervezetünk nem szokik hozzá, és tudunk 
fejlődni. A szinten tartáshoz heti 3-szor 1 óra kardio-
edzés ajánlott, a lassú, biztos fogyáshoz heti 4-szer 1 
óra, míg a gyors, látványos fogyáshoz 5-ször 1 óra kar-
dioedzésre van szükség.

Honnan tudjuk, hogy számunkra melyik az ideá-
lis pulzusszám, ahol kellően dolgozik a szervezetünk, 
de nem tesszük ki magunkat az indokoltnál nagyobb 
megterhelésnek?

A legegyszerűbb módszer, hogy az edzéshez aján-
lott pulzusszámot a maximális pulzus (220 mínusz az 
életkor) 60–70 százaléka között tartjuk. Tehát a zsír-
égető zóna alsó határértéke (220−életkor)×0,6, míg a 
zsírégető zóna felső értéke: (220−életkor)×0,7. Azaz 
egy 49 éves embernek 102 és 120 közötti pulzusszám 
a megfelelő.

A legjobb zsírégető sportok

A kardiotréning olyan edzésmódszer, amely a kerin-
gési és légzőrendszer kapacitását, terhelhetőségét fej-

Hatásos, de kíméletes kardioedzések
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leszti. Minden olyan tréning idetartozik, amely nagy 
oxigénfelvétellel jár.

Ilyen többek között a Fit-Ball, a Soft-Ball, a Power 
Walking, a Nordic Walking és a Pilates, valamint a fit-
nesztermekben végezhető mozgások közül a kerék-
pár, a futópad, a lépcsőzőgép stb. használata. Utóbbi-
ak azért is előnyösek, mert mindegyikük ízületkímélő 
berendezés. A gépen különböző programokat lehet be-
állítani, és a pulzus is állandóan ellenőrizhető. Egyéni-
leg állíthatjuk a sebességet, a nehézséget, az időtarta-
mot, így mindenki a saját szintjén tud edzeni.

Melyik gépet válasszuk?

Mindenki keresse meg és válassza ki az önmagához 
legközelebb álló mozgásformát, ami egészségi állapo-
tának is megfelelő, és amit jókedvvel, örömmel, vidá-
man végez! Jó megoldás, ha több gépet is használunk 
egymás után, így a mozgás nem lesz unalmas. Nem 
kell 40 percet egy gépen edzenünk, helyettesíthetjük 
nyugodtan négy különböző gépen végzett 10-10 per-
ces mozgással is. A futópadon nem csak futni, hanem 
gyalogolni is lehet. A meredekséget állítva jól formál-
ja a popsit, a combot, a lábakat. Az ellipszistrénerrel 
a sífutáshoz hasonló mozgást végezhetünk. A kerék-

párnak két fajtájával találkozunk a fitnesztermekben, 
a hagyományos és a háttámaszos változattal. Utóbbit 
a gerinc-, csípő-, térdproblémával küszködők is gond 
nélkül használhatják. A kerékpáron nem emelkedik 
magasra a pulzus, ezen szükség esetén kézi súlyzó al-
kalmazásával segíthetünk. A lépcsőzőgép a lépcsők 
megmászását imitálja. Nagyon nehéz rajta dolgozni, 
hamar felviszi a pulzust, ám a problémás testrészeket 
nagyon jól megdolgoztatja. Az evezőpad ideális a törzs 
izmainak fejlesztéséhez, megdolgoztatja a karokat és 
a hasizmot is.

Gönye Erika  Gyógytornász, sportokta-
tó (sportrekreáció sportágban), egész-
ségfejlesztő wellness-terapeuta, a Natur-
Med Hotel Carbona vezető fitnesz inst-
ruktora. Tapasztalatokat szerzett egyéni 
és csoportos gyógytorna kezelések tartá-

sában, rekreációs és preventív mozgás- és sportprogramok 
összeállításában, szervezésében és vezetésében. Ismeretei ki-
terjednek a  balneo-, hidro- és klímaterápia, a táplálkozási 
tudnivalók, az életmódtanácsadás, az alternatív masszázs- és 
mozgásterápia, a keleti gyógyászat, a relaxációs technikák 
területére is.

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

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

anyag mennyiség: 700 mg/l

MILYEN BETEGSÉGEKRE LEHET 
TERMÉKÜNK KÜLÖNÖSEN JÓ HATÁSSAL?

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

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

Természetes lúgos ásványvíz 
az Ön otthonában is!

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

www.pannonsea.hu

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

 ph 8.0
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A régió eddigi legkiterjedtebb kockázat-alapú diabétesz-
szűrésének eredményeit ismertette a Magyar Diabetes 
Társaság elnöke a Magyar Tudományos Akadémián rende-
zett szimpóziumon.

A felmérés az egészségügyi kormányzat és a Magyar 
Diabetes Társaság szakmai irányításával, az Országos 
Alapellátási Intézet közreműködésével és a 77 Elekt-
ronika Kft., valamint az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. lo-
gisztikai támogatásával zajlott. A szűrésben csaknem 
700 háziorvos vett részt.

A több mint 70 000 felnőtt szűrési adatai megerősí-
tették, hogy a háziorvosi ellátás részeként a felnőtt la-
kosság rendszeres, kötelező diabétesz-szűrésének be-
vezetése igencsak fontos és indokolt. A vizsgálatban 
részt vevők 15 százalékánál, vagyis több mint 10 ezer 
embernél (!) mutattak ki korábban nem ismert glu-
kózintoleranciát. Másként fogalmazva: cukorbetegsé-
get vagy azt megelőző állapotot találtak. Az adatok azt 
igazolják, hogy a felnőtt lakosság körében nagyarányú 
a diabétesz, illetve annak kórmegelőző állapota.

Az első, országos kockázat-alapú diabétesz-szűrés 
eredményei új megvilágításba helyezik a cukorbeteg-
ség népegészségügyi jelentőségét – mondta el az Eu-
rópai Unió soros, magyar elnöksége által támogatott 
szimpóziumon prof. dr. Winkler Gábor, a Magyar Dia-
betes Társaság elnöke.

A szűrővizsgálathoz a Finnországban kidolgozott, 
több vizsgálatban eredményesnek bizonyuló és a Ma-
gyar Diabetes Társaság által is ajánlott FINDRISK 
kérdőívet használták. A FINDRISK teszt néhány egy-
szerű, a nemre, életkorra, családi és egyéni kórelőz-
ményre, társbetegségekre vonatkozó kérdés válaszai 

alapján adja meg a kockázati pontszámot: 7, illetve 
kevesebb pontnál alacsony a veszélyeztetettség, 8–11 
pont között enyhe, 12 vagy annál több pontnál foko-
zott, míg 20 és annál több pontnál igen nagy a kocká-
zat. A fokozott kockázatúaknál vércukor-meghatáro-
zást végeztek.

A módszer legnagyobb előnye, hogy könnyű és meg-
bízható, olcsóbb, mint a teljes körű lakossági szűrés, 
mégis korai felismerést tesz lehetővé – magyarázza 
prof. dr. Winkler Gábor.

A 70 ezer megvizsgált mintegy 59 százaléka (40 399 
személy) alacsony veszélyeztetettségű volt, 41 száza-
lék (28 077 személy) fokozott kockázatúnak bizonyult. 
A cukorterheléses vizsgálat a fokozott kockázatúak 
7,66 százalékánál cukorbetegséget, 38,87 százaléká-
nál a diabétesz előállapotát, vagyis anyagcserezavart 
talált.

Winkler Gábor professzor elmondta, hogy a vizsgá-
lat itthon is igazolta a kockázat-alapú diabétesz-szűrés 
hatékonyságát. A szűrővizsgálatok általános tapaszta-
lata szerint a szűrés során „kiemeltek” aránya megkö-
zelíti a már ismert cukorbetegek arányát. A diabéteszt 
megelőző állapotok, illetve a cukorbetegség nagy elő-
fordulási gyakorisága ezért indokolttá teszi a felnőtt 
lakosság körében a rendszeres időközönként végzett 
lakossági szűrővizsgálat bevezetését.

A súlyos egészségügyi kockázat mellett a betegség 
időbeni felismerése azért is fontos, mert a cukorbeteg-
ség szövődményei súlyos emberi drámákhoz vezethet-
nek, s a kezelés jelentős anyagi teherrel jár. A szűrés 
a megelőzést, illetve a már kialakult kórkép hatékony 
kezelését szolgálná.

Krasznai Éva

Egy felmérés drámai eredményei

Helyszín:  Veszprém Villa Medici Hotel**** (www.villamedici.hu)
Időtartam: Négy nap (három éjszaka)
Szolgáltatások: 4×2 órás kiscsoportos oktatóprogram; teljes ellátás (reggeli, ebéd, vacsora, 
kisétkezések); egyénre szabott mozgásprogram, Nordic Walking; ismerkedés a várossal; korlátlan 
wellnesslehetőség.
Az étkezés és a szállás díját kell csak téríteni.
Ismerje meg a részleteket vagy kérjen tájékoztatást 
az  alapitvanya.cukorbetegekert@upcmail.hu e-mail címen 
vagy Pintér Bernadettől a (70) 379-3630 telefonszámon.

Szeretné Ön irányítani 2-es típusú diabéteszét?
Akkor tudjon meg róla minél többet!

Beszéljünk a diabéteszről!
4 napos bentlakásos betegoktató program 2-es típusú diabéteszeseknek és 

hozzátartozóiknak szakemberek segítségével
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Közismert tény, hogy a dohányzók gyakrabban kapnak 
szívinfarktust, és ha ezt követően sem tudnak leszokni a 
dohányzásról, akkor az infarktus után várható prognózis 
is sokkal rosszabb.
Tekintsük át röviden, hogy mi van ennek a hátterében.

A dohányzás direkt módon, 
több támadásponton is káro-
sítja az artériák belhártyá-
ját, illetve annak funkcióit.

Ily módon dohányosoknál 
sokkal hamarabb és súlyo-
sabb mértékben indul meg 
az érelmeszesedés folyamata, 
mely az erek beszűkülését és 
a vérátáramlás csökkenését 
eredményezi. A szívizom vér-
ellátását biztosító artériák, a 
koszorúerek esetében is ez 
történik. Keletkezhetnek az 
érfalban olyan felrakódások 
is, melyek ugyan számotte-
vő szűkületet nem okoznak, 
de sérülékenységük folytán 
könnyen megrepedhetnek, 
és ilyenkor az ér teljes elzá-
ródását okozó vérrög képző-
dik. Ez magyarázza, hogy a 
szívinfarktusok jelentős ré-
sze sokszor előzetes tünetek 
nélkül, hirtelen keletkezik. 
Dohányosokra különösen jellemző ilyen könnyen meg-
repedő felrakódások, plakkok kialakulása.

A dohányzás növeli az artériás erek összehúzódását, 
ami szerepet játszik az érlumen további szűkületében, 
valamint a magasabb vérnyomás kialakulásában. Az 
emelkedett vérnyomás növeli a szívizomzatot terhelő 
munkát, később a szívizomzat tömegét, illetve a szív-
izomzat ehhez társuló oxigénigényét. A dohányosok 
között tehát gyakoribb a hipertónia, mely a dohányzá-
son túl is egy önálló rizikófaktor.

A dohányzás többféle mechanizmussal fokozza a vér 
alvadékonyságát, a trombózishajlamot, tovább növelve 
ezzel a szívinfarktus, illetve bármilyen artériás trom-
bózis bekövetkeztének valószínűségét.

A dohányfüsttel bejutó szén-monoxid a vörösvértes-
tek hemoglobinjának pontosan az oxigénkötő részét 
foglalja el, rontva ezzel a vér oxigénszállító képessé-
gét, csökkentve a szövetek, így a szívizomzat oxigénel-
látottságát. Emiatt a dohányzó ember fizikai teljesítő-
képessége csökkent. Már meglévő koszorúér-betegség 
esetén, amikor az érszűkület miatt eleve rosszabb a 
szívizom oxigénellátása, a vér oxigénszállító képessé-
gének további csökkentése komoly hátránnyal jár.

A dohányzás légutakra és tüdőre gyakorolt káros 
hatásai ugyancsak előnytelenül befolyásolják a vér 
oxigénfelvételét a tüdőben, és ily módon a szívizom 
oxigénellátását.

A dohányzás elhagyásának akkor is van értelme, 
ha már kialakult a koszorú-
ér-betegség, mert a szívin-
farktus keletkezésének va-
lószínűségét a dohányzás 
ilyenkor is fokozza a nem 
dohányzókhoz képest.

További hátrányt jelent, 
hogy a dohányzás növeli a 
szimpatikus tónust, és emi-
att a dohányzók pulzusszá-
ma magasabb, ami egység-
nyi idő alatt több munkát 
jelent a szív számára. A kü-
lönböző ritmuszavarok elő-
fordulása is jóval gyakoribb 
dohányosok között.

Szívelégtelenségben a ko-
rábban említett mechaniz-
musok alapján nem meg-
lepő, hogy a dohányzás 
elhagyása éppoly jótékony 
hatással van a betegre, mint 
a bizonyított gyógyszeres te-
rápia jelentős része. A halá-
lozás esélye és a kórházi ke-
zelések száma akár 30-40 

százalékkal is csökkenthető szívelégtelenségben, ha a 
beteg abbahagyja a dohányzást.

Összegezve, a dohányzás nagyon sok támadáspon-
ton károsítja a szívet, koszorúér-betegséghez majd 
szívinfarktushoz vezet, ami szívelégtelenség kiala-
kulását, illetve megnövekedett halálozást von maga 
után. A dohányzás elhagyása a szívbetegség bármely 
fázisában igen hasznos, természetesen a legtöbb előny-
nyel akkor jár, ha minél hamarabb megtörténik.

Prof. Dr. Rónaszéki Aladár  1981-ben 
a Semmelweis Orvostudományi Egyete-
men szerzett általános orvosi diplomát 
„summa cum laude” eredménnyel. Ké-
sőbb belgyógyász, majd kardiológus 
szakorvos lett. 1989-ben a Leuveni Kato-

likus Egyetemen, Belgiumban védte meg doktori téziseit. 
1998-ban habilitált. 2001-ben lett a Semmelweis Egyetem 
egyetemi magántanára. 13 éve a Fővárosi Önkormányzat Pé-
terfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ 
Kardiológiai Osztályát vezeti és a kórház oktatási és tudomá-
nyos igazgatója.

Dohányzás és szívbetegség
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Nagy csalán (Urtica dioica)
A nagy csalán (népies nevén: csalány, csollán, csólyány, 
csanál, csohán, csovány) magas termetű (kb. 50–150 
cm magas), csalánszőrökkel borított, szögletes hajtá-
sú, indás évelő növény. Levelei keresztben átellene-
sek, hosszúkás-tojásdadok. Füzérszerű porzós, illetve 
termős virágzatai legtöbbször hosszabbak, mint a le-
vélnyél. Termése hegyes, tojásdad. A csalánfélék (Ur-
ticaceae) családjába tartozik. A növénycsalád nevét a 
latin „uro”, égni szóból kapta. Az egész növény csalán-
szőrökkel borított, amelyek hangyasavat, acetilkolint, 
szerotonint és hisztamint tartalmaznak, ezért fájdal-
mas és égető a csaláncsípés. Fontos gyógynövény, szá-
mos hazai lepkefajunk tápnövénye.

Egész Európában elterjedt, Magyarországon minde-
nütt közönséges. Üde, nedves erdők, vágások, szurdok-
erdők, gyomtársulások, mocsarak gyakori növénye.

Gyógyászati alkalmazása

Felhasználható szárított levele, virágos hajtása, gyö-
kere és magja (Urticae folium, herba, radix et semen), 
gyakorlatilag az egész növény. A levelek és fiatal haj-
tások felhasználása terjedt el. Levele, gyökere gyógy-
szernek nem minősülő gyógyhatású termékként kerül 
forgalomba. A termést kizárólag a népi gyógyászatban 
használják.

Főbb hatóanyagai: levelében flavonoidok, vitaminok 
(A-, B-, K- és C-vitamin), ásványi anyagok (vas, szilíci-
um, kálium), szkopoletin, kávésav-észter, gyökerében 
lecitin, szkopoletin, poliszacharidok, béta-sziszterol, 
monoepoxi-lignán, termésében linolsavtartalmú olaj, 
nyálka, vitaminok és fehérjék találhatók, a szőrökben 
pedig acetil-kolin, hisztamin, szerotonin.

Gyulladáscsökkentő, vérzést gátló, erős vízhajtó ha-
tású. Ez utóbbi hatása miatt a magas vérnyomás azon 
eseteiben is alkalmazzák, amikor a vérnyomás meg-
emelkedését a szervezet vízvisszatartása okozza. Ilyen 
célra csak a kezelőorvossal való egyeztetés után alkal-
mazható! Enyhíti a szénanátha tüneteit, ugyanis az 
egyik flavonoidja, a kvercetin az allergiás szervezetben 
keletkező, gyulladást és következményes könnyezést, 
orrdugulást okozó hisztamin termelődését gátolja.

Belsőleges használatra csak forrázat alkalmazható, 
mert a nyers, meg nem főzött csalán, vesekárosodást, 
mérgezést okozhat.

Népi gyógyászat

Évszázadok óta a népi gyógyászat egyik fontos nö-
vénye. Teáját vizelethajtóként, gyulladáscsökkentő-
ként, prosztatabántalmakra alkalmazták. Külsőleg 

csalánszeszben reumatikus panaszoknál bedörzsö-
lőkben, korpa ellen és zsíros haj kezelésére hajvizek-
ben. A friss növényt is használták reumás bántalmak 
gyógyítására, ilyenkor a fájdalmas végtagokat a friss 
hajtásokkal csapkodták meg. A csalántermést is al-
kalmazzák a népi gyógyászatban, többek között bőr-
betegségek és reuma esetén massza formájában, olaját 
pedig belső erősítőszerként.

Érdekességek

A szépségápolásban is komoly szerepet tölt be. A nö-
vény fiatal leveleit arcgőzöléshez használják, míg a be-
lőlük készült krém bőrtisztító. A zsíros, korpás bőrre 
különösen hatékony. A csalánlevélből zöld színanya-
got, klorofillt állítanak elő, melyet az élelmiszer- és a 
gyógyszeripar fontos színezőanyaga.

Gyógyhatásáról már az i. e. III. évszázadban is tud-
tak, akkoriban a kígyómarás mérgének eltávolítására 
használták.

A római katonák a hideg éghajlatú területeken csa-
lánlevéllel ütögették magukat egyrészt azért, hogy ne 
fázzanak, mert a csaláncsípések felmelegítik a bőrt, 
másrészt ízületi fájdalmaik enyhítésére.

A csalánt előbb használták szövésre, mint gyógyí-
tásra. Régészeti kutatások során bronzkori sírokban 
találtak csalánszövetet, amely csaknem olyan erős, 
mint a vászon. Az első világháborúban a pamut pót-
lására is készítettek csalánszövetet. A divat ismét elő-
vette a csalánt, többek közt farmeranyagot szőnek be-
lőle. A csalán szára üreges, ezért a belőle szőtt anyag 
nemcsak tartós, de kiváló hőszigetelő is.

Vitamin- és ásványisó-tartalma miatt a csalánt fia-
tal állatoknak – baromfinak, malacnak – is adják ta-
karmányként.

Étkezési célokra is használják, leveleit főzelékként, 
zsenge hajtásait tavaszi levesekben és salátákban fo-
gyasztják, sőt néha sörhöz is adják fűszerként.

Fitotár

Rókalepke hernyói a csalánon
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Vérnyomásom 160/100 Hgmm, mindezek mellett jelen-
tős súlyfeleslegem is van. Szeretnék fogyni, a diéta mel-
lett testmozgást is javasoltak. Nem fog tovább emelked-
ni a vérnyomásom a sportolás hatására?

Mind a testsúlycsökkentés, mind a magasvérnyo-
más-betegség szempontjából a rendszeres, ún. di-
namikus testmozgás nagy jelentőségű. A fizikai 
aktivitás szempontjából a fokozatosságra és a rend-
szerességre kell helyezni a hangsúlyt. Amennyiben 
korábban Ön nem végzett rendszeresen testmozgást, 
akkor kis lépésenként lehet növelni az aktivitás mér-
tékét. Kezdetben a séta is megfelelő, majd a hetek 
múlásával mind a megtett távolság, mind a tempó fo-
kozható. A későbbiekben az úszás, a kerékpározás, a 
kocogás is igen kedvező. Hetente legalább 3-4 alka-
lommal 30–45 perces aktivitás szükséges. A hirtelen 
erőkifejtéssel járó tevékenység (pl. kifejezetten nagy 
súly emelése) kerülendő. Amennyiben sikerül a túl-
súlyát mérsékelni, önmagában ettől is várható a vér-
nyomás csökkenése. Mindezek mellett mind a vércu-
kor-, mind a vérzsír-szintekben is kedvező változás 
várható.

A vérnyomásom általában 170/70 Hgmm. Az orvosom 
vérnyomáscsökkentő gyógyszert javasolt. Szedjem-e a 
gyógyszert, nem fog tovább csökkenni a második vér-
nyomásérték?

Önnek izolált szisztolés hipertóniája van, amely azt 
jelenti, hogy „csak” az első érték, az ún. szisztolés vér-
nyomás emelkedett, míg a második érték, az ún. di-

asztolés vérnyomás normális, gyakran alacsony. Ez ál-
talában idősebb korban észlelhető, amikor is az erek a 
fokozott érelmeszesedés következtében elveszítik ru-
galmasságukat, merevebbé válnak. A szív által kipum-
pált és az erekben áramló vér a meszes, merev erek-
ből gyorsan visszaverődik, és korábban, már az ún. 
szisztolé idején visszaérkezik a szívbe, ezáltal „növe-
li” az első vérnyomásértéket, és ez fog „hiányozni” a 
második értékből, ami alacsony lesz. Az utóbbi évtize-
dek vizsgálati bizonyították, hogy ez az állapot egyér-
telműen kóros és gyógyszeresen kezelendő. Minél na-
gyobb a két vérnyomásérték (szisztolés és diasztolés) 
különbsége, annál nagyobb a veszélye egy szív- és ér-
rendszeri katasztrófának, tehát annál inkább indokolt 
a vérnyomáscsökkentő szer alkalmazása. Az első érték 
csökkenése mellett nem várható a második érték to-
vábbi mérséklődése.

Dr. Páll Dénes  1991-ben szerzett álta-
lános orvosi diplomát Debrecenben. Ez 
idő óta az  egyetem I. Belgyógyászati Kli-
nikáján dolgozik, 2008 óta mint egyete-
mi docens. 2004 óta a Regionális Hiper-
tónia Centrum vezetője. Belgyógyász és 

kardiológus szakorvos, illetve egészségügyi szakközgazdász, 
menedzser. A Hipertóniagondozás minősített orvosa, az Eu-
rópai Hipertónia Társaság specialistája. PhD-fokozatot 2002-
ben szerzett, 2007-ben habilitált. 2002 óta a Magyar Hyper-
tonia Társaság vezetőségi, 2004 óta elnökségi tagja, jelenleg 
a társaság vidéki titkára. Tudományos érdeklődési területe a 
fiatalkori hipertónia.

Az orvos válaszol

http://www.diabetes.hu/oktatasCopyright © 2010–2011 Tudomány Kiadó Kft. M
inden jog fe

nnta
rtv

a.

TDVD
-001

Szakmai program:

A DVD megjelenését 

támogatta:

A megjelenést gondozta:

TUDOMÁNY

KIADÓ

Páciensoktatási program cukorbetegeknek

DVD 2011/1

Az előadások felvétele a Magyar Diabetes Társaság XX. Jubileumi Kongresszusán 

megrendezett Civil Fórumon készült 2010. április 22-én Tihanyban.

A Magyar Diabetes Társaság 
XX. Jubileumi Kongresszusán 

megrendezett Civil Fórum előadásai 
már DVD-n is megrendelhetők.



26 Hypertonia

Az idén 30 éves fennállását ünneplő Microlife vállalat 
megérdemelten szerzett hírnevet az otthoni, valamint 
kórházi felhasználásra fejlesztett, gyártott és értékesített 
termékeivel. Kínálatuk: vérnyomásmérők, digitális lázmé-
rők, elektromosan fűthető testmelegítők, légúti megbete-
gedések terápiás eszközei. Pontos, megbízható és kiváló 
minőségű termékek gyártása a céljuk. Amennyire fontos 
önnek egészségi állapota megőrzése, ugyanolyan fontos 
a Microlife cégnek, hogy ehhez a legmagasabb színvona-
lú eszközöket biztosítsa. Az Európát kiszolgáló svájci köz-
pont szavatolja, hogy a fogalommá vált svájci minőség 
testesüljön meg ezekben.

Két hónapja már hazánkban is megvásárolható a leg-
újabb BP 3AG1 típusú vérnyomásmérő készülékük. 
Igazi sikertermék. Kipróbált, megbízható konstruk-
ció. A tavalyi esztendőben külföldön nagy mennyiség-
ben értékesített korábbi verziója igazolta létjogosult-
ságát. A magas vevői megelégedettség eredményeként 
a 2011-es évre bővítették a tudását, ám az árán nem 
változtattak. Ha megnézzük, mit kapunk a pénzün-
kért, akkor megállapíthatjuk a kiváló ár/érték arányt. 
Ezt a Svájcból importált vérnyomásmérőt Magyaror-
szágon az üzletekben és webáruházakban egysége-
sen 12 800 Ft-os áron lehet megvásárolni. Örvendetes, 
hogy ez nem a bevezető ár, hanem a végleges. A gyár-
tó cég hazai képviselete így kívánja biztosítani, hogy 
a szerény jövedelemmel rendelkező vásárlók számára 
is elérhető legyen csúcsminőségű vérnyomásmérő. Re-
mélem ez a lehetőség sokakat késztet arra, hogy ne 
az olcsó, hamar meghibásodó, és legfőképp kifogásol-
ható pontosságú, vérnyomásmérőt vegyék, hanem in-
kább tegyenek még egy kevés spórolt pénzt a meglévő-
höz, és válasszák a tökéletest.

Ön csak akkor tud eredményesen együttműködni or-
vosával saját magasvérnyomás-betegségének kezelé-
sében, ha az otthon mért értékek valósak és hűen tá-
jékoztatják mindkettejüket. Hiábavaló a legnagyobb 
igyekezet is, ha csak a mérés körülményeire vonatkozó 
utasításokat tartja be szófogadóan. Tehát rendszeresen 
azonos időpontokban, kipihent állapotban ellenőrzi vér-
nyomását, a mandzsettát helyesen csatolja fel, és nem 
mocorog mérés közben. Mindent megtesz a szabályos 
mérés érdekében, csak éppen a készüléke nem olyan 
precíz, mint ön. Pontosan mérni csak hiteles mérővel le-
het. A következőkben ismertetett Microlife BP 3AG1 tí-
pusú vérnyomásmérő ilyen. Nézzük részletesebben.

Mérési pontosság

A Brit Hipertónia Társaság nemzetközileg elfogadott 
előírásai szerint klinikailag ellenőrzött, kiváló méré-

si pontossággal rendelkezik. Nagy létszámú betegcso-
porton, orvosok által a hagyományos módszerrel és ez-
zel a készülékkel mért értékek eltérését vizsgálták, és 
ennek eredményeként a készülék a legjobb, A/A mi-
nősítést kapta. A legkorszerűbb oszcillometriás méré-
si elvet alkalmazza. A felkarra húzott mandzsetta se-
gítségével az artéria lökéshullámait észleli. A felkaron 
való mérés lényegesen megbízhatóbb eredményt ad, 
mint a csuklón végzett mérés. A készüléket úgy prog-
ramozták, hogy csak pontos értéket jelenítsen meg. 
Ha ez valamilyen okból nem lehetséges, akkor hibajel-
zés történik. Gyenge elemeknél a készülék letilt, hogy 
az alacsony tápfeszültség miatt hibás mérés ne történ-
hessen.

Kivitel

A tenyérnyi méretű készüléket fehér, tojásdad alakú 
háza és a vastag kék színű keretbe foglalt kijelzője ba-
rátságos kinézetűvé teszi. Az oldalra kiszélesedő fel-
ső burkolat biztonságos, kicsúszásmentes fogást biz-
tosít. A mandzsetta csatlakozója oldalt, az adapteré 
hátul helyezkedik el, ezáltal nehezen téveszthetők ösz-
sze. A tépőzáras mandzsetta puha, könnyen felhelyez-
hető. A helyes felcsatolást ábra mutatja rajta. Előnye 
a mosható huzat. Külön vásárolható vékony karra kis-
méretű, vagy vastag karra nagyméretű mandzsetta is. 
A kellően nagy bekapcsoló gomb könnyű kezelést biz-
tosít. Az előlap kismértékben döntött, így megfelelő és 
csillogásmentes rálátást biztosít. A kijelző kristálytisz-
ta, 18 mm magas számokat mutat. A felső és alsó vér-
nyomásérték, valamint a pulzusszám egyszerre látha-
tó. Az elemtartó rekesz zárófedele könnyen nyitható, 
becsukva stabilan záródik. Méretek: hosszúság 14 cm, 
szélesség 12 cm, magasság 7 cm.

Működés

Felkaron mérő, számjegyes kijelzésű, automatikus mű-
ködésű, tehát nem kell kézzel pumpálni. A készülék 
úgynevezett egygombos kivitel. A mandzsetta felhe-
lyezése után elegendő csak bekapcsolni, s a mandzset-
ta felpumpálása elkezdődik. Egy átlagos nyomásérték 
elérésekor a pumpálás leáll, és a mandzsetta szorítá-
sa fokozatosan csökken. A vérnyomás mérése érde-
kében szükséges, hogy az artériát tökéletesen elszo-
rítsuk, a vér keringését megállítsuk ezen a helyen. 
Túlságosan magas vérnyomás esetén a készülék né-
hány másodperc alatt észleli, ha erősebb szorítás kell, 
és további rápumpálást alkalmaz. A karra rásimuló, 
puha mandzsettának köszönhetően nincs kellemetlen 
szorító érzés. Méréskor az észlelt pulzusokat felvilla-

Hiteles vérnyomásmérő megfizethető áron
MICROLIFE BP 3AG1
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nó szív szimbólum és csipogás jelzi. 
Egy hosszabb síphang megszólalása 
után megjelenik az eredmény, vagy-
is a szisztolés és a diasztolés vérnyo-
más értéke, valamint a pulzusszám. 
A mérés végén a készülék elmenti a 
mérés eredményét. A mérés időtar-
tama általában 1 perc.

Ez az oszcillometriás vérnyomás-
mérő a pulzusfrekvenciát is elem-
zi. Ha szabálytalan szívverést ész-
lel, akkor erre külön figyelmeztet. A 
Microlife vérnyomásmérőkön a PAD 
(Pulse Arrhytmia Detection) emblé-
ma ezt a tudást jelöli. Ha a mérés so-
rán szabálytalan volt a pulzus, ak-
kor a mérést követően a készülék 
kijelzőjén megjelenik az aritmiajelző szimbólum. Ha 
a szimbólum gyakrabban megjelenik (pl. napi méré-
sek esetén hetente többször), akkor forduljon orvos-
hoz. A készülék nem pótolja a kardiológiai vizsgálatot, 
csupán a pulzusrendellenességek korai felismerésére 
szolgál.

Memória

Mindig a legutolsó mérési adatok nézhetők vissza, te-
hát egy memóriával rendelkezik. Ha az elemeket ki-
veszik, a memória törlődik. A csomagolásban vérnyo-
másnapló található, ebbe felírhatjuk vagy grafikonon 
berajzolhatjuk a vérnyomásunk változását.

Használat

4 db ceruzaelemmel működik. A készüléket tartós ele-
mekkel csomagolják, vásárlás után rögtön használat-
ba vehető. Későbbiekben is tartós, más néven alká-
lielemeket használjon! A Microlife vérnyomásmérők 
használati értékét nagyban növeli az elemellenőr-
ző szolgáltatás és az akkumulátoros üzem. Amikor 
az elemek körülbelül háromnegyed részben lemerül-
tek, akkor az elem szimbólum villogni kezd a készü-
lék bekapcsolása után (részben töltött elem látszik). 
Noha a készülék továbbra is megbízhatóan mér, be 
kell szerezni a cseréhez szükséges elemeket. Amikor 
az elemek már teljesen lemerültek, akkor a készülék 
bekapcsolása után az elem szimbólum villogni kezd 
(ilyenkor teljesen lemerült elem látszik). Ekkor nem 
lehet több mérést végezni, és az elemeket ki kell cse-
rélni. Ez az előrejelző szolgáltatás felettébb hasznos, 
szemben más gyártmányokkal, ahol csak a teljesen le-
merült elemeket jelzik, amikor már nem lehet hasz-
nálni a készüléket.

A másik értékes tulajdonság a ceruzaakkumuláto-
rok használhatósága. A Microlife alkalmassá tette ké-
szülékét erre is. Ehhez egy rövid magyarázat: az ele-
mek 1,5 voltos feszültségűek, az akkumulátorok 1,2 
voltosak. Utóbbiak esetén a 4 db együttes értéke nem 

6 V, hanem csak 4,8 V. A Microlife BP 3AG1 vérnyo-
másmérő ebben az esetben is gond nélkül működik.

Használat után a készülék körülbelül 1 perc múl-
va automatikusan kikapcsol. Természetesen mi is ki-
kapcsolhatjuk. A készülékhez külön vásárolható gyári 
adapter. Ennek segítségével konnektorról is használ-
hatjuk. Az elemeket ez nem zavarja, tehát a készülék-
ben maradhatnak.

Csomagolás

A Microlife arculatát megjelenítő, színes, főképpen an-
gol nyelvű feliratokkal ellátott kartondobozban a ké-
szüléket, mandzsettát, elemeket, használati útmu-
tatót, vérnyomásnaplót és a garanciajegyet találjuk. 
Külön tárolótáska nincs mellékelve. A használati út-
mutató igényes kivitelű, jól olvasható, bár a betűk le-
hetnének nagyobbak az idősebbek kedvéért. A keze-
lést érthetően magyarázza. A helyes vérnyomásmérés 
kivitelezéséhez is tartalmaz útmutatásokat. Apró hát-
ránya, hogy több nyelven közli mindezeket, így szá-
munkra sok a felesleges rész. Bár a füzet nem túl vas-
tag és a jelölések segítségével viszonylag könnyen 
kikereshető a szükséges fejezet, de szerintem haszno-
sabb lenne a külön magyar nyelvű füzet.

Garancia

A garancia ideje 3 év. Magyarországi márkaszerviz, al-
katrészek biztosítottak. A megvásárolt készülék hosz-
szú évekig használatban tartható. A tökéletes méré-
si pontosságon kívül a másik legnagyobb érték, amit a 
Microlife vérnyomásmérőktől kapunk, a hibátlan mű-
ködés. Nagyon csekély a meghibásodási arány.

Trieber László  Vezetője egy szolgáltató 
és kereskedő cégnek, mely kórházak és 
magánszemélyek részére végzi orvosi és 
gyógyászati készülékek javítását, vala-
mint forgalmazását.
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Egészségünkre! – szoktuk mondani, valahányszor emeljük 
vagy összekoccantjuk borospoharainkat. A borfogyasz-
tás egyidős az emberiséggel, a bornak az egészségre ki-
fejtett jótékony hatását már az ókorban is megfigyelték. 
Gyógyszerként alkalmazták fájdalomcsillapításra, fertőtle-
nítésre, bélfertőzések megelőzésére és kezelésére, borfo-
gyasztással védekeztek a fertőző betegségek ellen. A bor 
jótékonyságáról már az egyiptomi papirusztekercsekben 
is találunk utalásokat, de a Talmudban és a Bibliában is fel-
lelhetők a bor kedvező hatásával kapcsolatos gondolatok, 
s többek között Hippokratész, Galenus és Pasteur is emlí-
tést tesznek feljegyzéseikben a bor gyógyászati értékéről.

Az emberiség érdeklődése a bor iránt soha nem szűnt 
meg, s míg korábban csak a megfigyelésekre és ta-
pasztalatokra alapozva, ma már tudományos vizsgá-
latok eredményei alapján tényként fogalmazódik meg, 
hogy a mérsékelt borfogyasztás hozzájárul egészsé-
günk fenntartásához. A bor és egészség kapcsolatának 
kutatását nagymértékben fellendítette az a megfigye-
lés, mely szerint Franciaországban sokkal kevesebb a 
szív- és érrendszeri megbetegedés és halálozás, mint 
a hasonló fejlettségű nyugati országokban, dacára an-
nak, hogy igen magas a táplálkozással bevitt telítetlen 
zsírsavak (állati eredetű zsírok) aránya. A „francia pa-
radoxon” Renaud és munkatársai által egy neves an-
gol lapban (Lancet) 1992-ben megjelent közleményé-
ben látott napvilágot. Ezen ellentmondás feloldását 
sok kutató és vizsgáló a mérsékelt és rendszeres borfo-
gyasztásban látta. (Franciaországban az egy főre jutó 
évi borfogyasztás meghaladja a 100 litert.) Később ezt 
a jelenséget megfigyelték más borfogyasztó országok-
ban is, és kiderült, hogy a franciák mellett Olaszor-
szágban és Portugáliában is lényegesen kisebb a szív- 
és érrendszeri megbetegedések és halálozások aránya, 
mint pl. a skandináv országokban, Nagy-Britanniá-
ban, vagy épp az Egyesült Államokban. Ez utóbbi vo-
natkozásban különösen a magas flavonoidtartalmú 
chilei vörösboroknak van kiemelten jótékony hatása 
– a chilei ültetvényeken a napról napra megszakítat-
lanul sugárzó nap igen stabil érési folyamatot és ez-
által nagy fenol/flavonoid tartalmat eredményez. A 
kutatások során igazolódni látszott az a korábbi sej-
tés, hogy a rendszeres, kis mennyiségű borfogyasz-
tás mérsékli a szív- és érrendszeri megbetegedések 
kialakulását. A kis mennyiségű bort rendszeresen fo-
gyasztók átlagosan 5–10 évvel tovább élnek, mint az 
absztinensek (akik egyáltalán nem fogyasztanak), és 
mint akik túlzott mértékben hódolnak a borfogyasz-
tásnak. A kis mennyiségben fogyasztott alkohol ked-
vezően befolyásolja a vérben az alvadékonyságot jelző 
összetevők koncentrációját, ezáltal megakadályozhat-

ja a vérlemezkék összetapadását, gátolhatja a vérrög-
képződést, a trombózis kialakulását. Számos vizsgálat 
igazolta, hogy a kis alkoholtartalommal (10–12%) ren-
delkező borok jótékonyan hatnak az idegekre, csök-
kentik a feszültséget, mérséklik a stressz káros kö-
vetkezményeit, ezáltal kiváló hangulatjavító hatással 
rendelkeznek. A bor jótékony hatással van a nyál- és 
gyomorsavtermelésre, az enyhén savas fehér-, illetve a 
fanyar vörösborok gyomorsavhiány és étvágytalanság 
esetén valóban gyógyszerként hathatnak. Kanadai ku-
tatók kimutatták, hogy a bor segít a fertőzések meg-
előzésében, hatékonyan hatástalanít többféle vírust 
(pl. herpesz, hepatitisz-A). Más kutatók megerősítet-
ték, hogy a bor megsemmisíti az emésztőtraktusban 
lévő káros baktériumokat, erősíti az immunrendszert. 
Spanyol kutatók kimutatták, hogy csaknem 40 száza-
lékkal kevesebb megfázásos megbetegedés volt a napi 
2-3 pohár vörösbort fogyasztókban.

A kutatások eredményeként nyilvánvalóvá vált, 
hogy a különböző alkoholos italok egészségre gyako-
rolt hatása nem azonos, legkedvezőbb hatást vörösbor-
fogyasztás esetén tapasztaltak. A vizsgálatok igazol-
ták, hogy a mértékkel fogyasztott bor élettani hatását 
nem csupán az ital alkoholtartalma, hanem a szőlőben 
lévő egyéb alkotóelemek eredményezik. Ezek közül is 
a legfontosabbak a különböző vitaminok (leginkább a 
B-vitaminok), egyes ásványi anyagok (kálium, kalci-
um, magnézium, mangán, vas), aminosavak, enzimek 
és polifenolok. A vörösborban található kálium meg-
előzi a szívritmuszavarokat, a kalcium és a magnézi-
um az idegi- és izomműködés javításában vesz részt, a 
mangán a pajzsmirigy és az idegrendszer működésé-
ben játszik fontos szerepet. A borok vastartalma elő-
segíti a vérképződést, savtartalma a szénhidrátok és 
zsírok bontásában segíti az emésztést. A borok élet-
tani hatása leginkább a polifenoltartalmának köszön-
hető. A vörösborban az erjesztési technológia követ-
kezményeként közel négyszer annyi (1800–4000 mg/l) 
fenolos vegyület található, tehát az egészségre kifej-
tett jótékony hatása is kifejezettebb, mint a fehérbo-
roké. (A fehérborokat héj nélkül, míg a vörösborokat 
héjjal együtt erjesztik, így a héjban lévő, antioxidán-
sokban gazdag polifenolok nagy mennyiségben oldód-
nak át a szőlőlébe.)

A vörösborban található fenolos vegyületek három 
különböző mechanizmussal fejtik ki védőhatásukat. 
A vérlemezkék összecsapzódásának gátlása (trombo-
cita-aggregációt gátló) mellett mérséklik a vérzsírok 
lerakódását az erekben, megakadályozzák az infark-
tust eredményező plakkok kialakulását. A polifenolok 
gyulladáscsökkentő hatásúak, és emellett segítenek a 
vércukorszint szabályozásában is. Antioxidáns (a ká-

Borban az igazság? Borban az egészség?
Hol a határ az alkoholfogyasztásban?
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ros szabad gyököket semlegesítő) tulajdonságuk révén 
csökkentik az LDL-koleszterin (a „rossz” koleszterin), 
serkentik a HDL-koleszterin (a „jó”, védő hatású ko-
leszterin) termelődését. Utóbbi hatásainak köszönhe-
tően a polifenolok nagymértékben hozzájárulnak az 
érelmeszesedés (ateroszklerózis) kialakulásának kés-
leltetésében, illetve megakadályozásában. A mérsékelt 
borfogyasztás nem csak az időskori agyér-elmesze-
dés folyamatát lassítja, hanem serkenti a vese erei-
nek vérellátását, így javítja a veseműködést. A polife-
nolok fokozzák az értágító hatású nitrogén-monoxid 
termelődését az érbelhártyában (endotélium), emel-
lett gátolják az érszűkítő endotelin-1 termelődését, ez-
által összességében a vörösborok értágító hatásúak. 
Ennek révén szerepet játszanak a vérnyomás szabá-
lyozásában, gátolják vagy késleltetik a magasvérnyo-
más-betegség kialakulását. A legújabb hazai vizsgála-
tok kimutatták, hogy a mérsékelt borfogyasztás növeli 
a sejtek inzulinérzékenységét, ennek következtében 
védelmet nyújt a felnőttkori cukorbetegség kialakulá-
sa ellen.

Egy kaliforniai tanulmányban dohányzók körében 
vizsgálták a vörösbor hatását. Eredményeik azt mu-
tatták, hogy a tüdőrák kialakulásának kockázata közel 
60%-ban csökkent azon dohányosokban, akik naponta 
2-3 dl vörösbort ittak. Görög kutatók arra a következ-
tetésre jutottak, hogy 2,5 dl vörösbor ellensúlyozza az 
elszívott cigaretta érrendszerre kifejtett káros hatá-
sát. A tapasztalatok szerint a vörösbor részben semle-
gesítheti az artériák azon működési zavarait, melyek 
a dohányzás hatására alakulnak ki.

A vörösborban lévő antioxidánsok és egyes polifeno-
lok a rák elleni védekezésben is szerepet játszanak, jó-
tékonyan hatnak egyes rákos megbetegedésekben. A 
polifenolok közé tartozó rezveratrol-molekuláról a kö-
zelmúlt kutatásai igazolták, hogy szabadgyök-képzés 
gátlásával csökkenti az oxidatív stresszt és gátolja a 
daganatos sejtek szaporodását. Néhány tanulmány 
szerint a rezveratrol véd a prosztata-, máj- és emlő-
rák ellen is. Az antioxidáns hatás következtében gá-
tolja, illetve mérsékli a sejtek öregedését, illetve az 
öregedéssel együtt járó betegségek kialakulását. Egy 
laboratóriumi kísérlet eredménye azt igazolta, hogy 
védelmet nyújt az Alzheimer-kórral, illetve az idősko-
ri elbutulással szemben is.

Az egyes vörösborok eltérő antioxidáns hatással 
rendelkeznek, e tekintetben leginkább a pinot noir, 
a merlot, a cabernet sauvignon és a shiraz fajták fo-
gyasztása javasolt, természetesen csakis mérsékelt 
mennyiségben, ami nők esetében 1-2, férfiak esetében 
2-3 dl naponta.

Mindamellett, hogy a jó minőségű borok mérsékelt 
fogyasztása jótékonyan hat az egészségünkre, hang-
súlyozni kell, hogy a mértéktelen ivászat ellentétes, 
kifejezetten romboló hatású. Mértéktelen alkoholfo-
gyasztás esetén növekszik a szívinfarktus, a szív- és 
érrendszeri megbetegedések és egyes daganatos beteg-
ségek kialakulásának veszélye.

Borfogyasztáskor is tartsuk szem előtt a mondást: 
„kismértékben orvosság, nagymértékben méreg”.

Van szerepe az alkoholfogyasztásnak a 
hipertónia kialakulásában?

A tapasztalat, miszerint a jelentős mértékű, rendsze-
res alkoholfogyasztás tartósan növeli a vérnyomást, 
meglehetősen régi. Ma már bizonyított tényként fo-
gadjuk el, hogy az alkohol kis mennyiségű, alkalmi 
vagy rendszeres fogyasztása csökkenti, nagy mennyi-
ségű fogyasztása növeli a szívfrekvenciát, a perctérfo-
gatot és a vérnyomást. A napi 20–40 grammot meg-
haladó alkoholfogyasztás biztosan emeli a szisztolés 
vérnyomást. A vérnyomáscsökkenés az alkohol értágí-
tó tulajdonságának tudható be, nagyobb mennyiség fo-
gyasztása esetén az alkohol bomlástermékeinek tulaj-
donítjuk a vérnyomásemelő hatást. Emellett számos 
vizsgálat igazolta, hogy a nagy mennyiségű alkoholt 
fogyasztók körében számottevően nagyobb arányban 
fordul elő a bal kamrai izomtömeg kóros megnöveke-
dése. Az alkohol leginkább a központi idegrendszer-
ben fejti ki gátló hatását, ezáltal nagymértékben hat a 
vérnyomás-szabályozó mechanizmusokra is.

Idős, diabéteszes egyének alkoholosital-fogyasz-
tásával kapcsolatban az alkohol- és a cukortartalom 
igényel mérlegelést. Az alkoholtartalom tekinteté-
ben cukorbetegekre és egészséges anyagcseréjűekre 
azonos irányelvek érvényesek. Nők számára napon-
ta legfeljebb 1, férfiak részére 2 egység fogyasztása jö-
het szóba. (Egy egység = 1 dl bor, 3 dl sör vagy 2–3 
cl töményital, azaz kb. 15 gramm tiszta alkohol.) Cu-
korbetegeknek alkoholfogyasztás csak étkezéshez 
kapcsoltan tanácsolható. Hipertóniás betegekben az 
alkohol nagymértékű fogyasztása mérsékli a vérnyo-
máscsökkentő szerek hatékonyságát. Magyarországon 
közel 800–900 ezerre becsülik az alkoholt nagy meny-
nyiségben fogyasztók számát, közülük 30–50% hiper-
tóniás. Alkoholfogyasztás során gondolnunk kell arra, 
hogy 1 g alkohol 7 kcal-t tartalmaz, tehát egyes alko-
holos italok kalóriatartalma igen magas lehet. Az alko-
holtartalmú italok testsúlynövelő hatásáról gyakran 
megfeledkezünk. Ha csak egy korsónyit fogyasztunk 
legkedveltebb sörünkből, akkor cukortartalomtól füg-
gően 180–220 kilokalóriát is elfogyasztunk (1 kifli 130, 
1 zsemle 150 kcal, 100 gramm barna kenyér 240 kcal). 
A száraz borok 1-1 deciliterje 60–70, az édes boroké 
100, de a tokaji aszúé 220 kcal-t tartalmaz. A tömé-
nyebb italok közül a likőr 250–300 kcal-t, a pálinka 
220 kcal-t tartalmaz deciliterenként (100 ml).

Hipertóniás betegek rendszeresen ne fogyasszanak 
alkoholt, és az alkalmankénti fogyasztás se haladja 
meg a 30 grammot. Ez a mennyiség megfelel kb. 5 dl 
sörnek vagy 2–3 dl bornak. Nagy körültekintést igé-
nyel a házi pálinka fogyasztása, melynek alkoholtar-
talma esetenként az 50–60 százalékot is eléri, ez 100 
ml-ben 40–48 gramm tiszta alkoholtartalmat jelent.

Dr. Barna István



31Hypertonia

A betegségek többségéért mi vagyunk felelősek életmó-
dunk és táplálkozásunk következményeként. A helyte-
len táplálkozás akár hatvan százalékban közrejátszhat a 
különböző betegségek kialakulásában. Magyarországon 
a szív- és érrendszeri, illetve a daganatos betegségekből 
származó halálozás a világon az egyik legnagyobb. Ez a 
szomorú statisztikai adat megváltoztatható lenne egész-
séges táplálkozással és életmóddal.
Számos orvosi kutatás és felmérés bizonyította, hogy az 
elhízás, a különféle daganatos megbetegedések, valamint 
a szív- és érrendszeri betegségek előfordulása a mediter-
rán országokban lényegesen kisebb az európai átlagnál. 
Kiváltságos helyzetük titka a mediterrán étrend.

Mit is nevezünk mediterrán 
étrendnek?
A mediterrán országok több ezer éves 
múltra visszatekintő, jellegzetes táplál-
kozási szokásait nevezték el mediter-
rán étrendnek. A mediterrán konyha 
több szempontból is megfelel az egészsé-
ges táplálkozás kívánalmainak, és jelen-
tősen eltér a magyar táplálkozási szoká-
soktól.

Mennyiben más?
Az étrendben rengeteg a különböző nö-
vényi eredetű élelmiszer: gabonafélék, 
zöldségek, gyümölcsök. Az olasz átlag-
ember étkezésére például az olcsó tészta-
ételek a jellemzők. Ezekből a tésztákból 
mi csak néhányat ismerünk, de Olaszor-
szágban több mint ötvenféle tésztát ké-
szítenek. A mondás szerint az olasz há-
ziasszony az év minden napjára másfajta 
pastát tud tálalni. Hihetetlen, de a sok 
elfogyasztott tészta ellenére mégsem 
híznak el.

A titok a durumtésztában rejlik. A 
durumtészta rosttartalma nagyobb, 
mint a hagyományos tésztáké, tojást 
nem tartalmaz. A rostok elengedhetet-
lenül fontosak a gyomor- és béltraktus 
egészséges működéséhez. 10 dkg tészta 
megfőzve 25–30 dkg-ra duzzad, de kaló-
riatartalma nem növekszik. Az olaszok 
a száraz tésztákat nem főzik puhára, 
mint mi, kicsit „roppanósra” hagyják, 
főzés után friss vajjal, olívaolajjal keve-

rik össze, és számtalan változatos zöldségöntettel tá-
lalják.

Zöldségek, gyümölcsök minden mennyiségben

A mediterrán országok lakói évente átlagosan 200 kg 
zöldséget és 120 kg gyümölcsöt fogyasztanak. A zöldsé-
gek nagyon jó rostforrások, sok vitamint, ásványi anya-
got, antioxidánsokat tartalmaznak, és ami egyáltalán 
nem elhanyagolható: magas telítőértékkel és alacsony 
kalóriatartalommal rendelkeznek. Magas rost- és vi-
tamintartalmuknak köszönhetően segítenek a szerve-
zet egészségének megőrzésében és a testsúly megtartá-
sában. A mediterrán konyha a zöldségféléket általában 
nyersen vagy párolva készíti, így elkerülhető a hőkezelés 
okozta tápanyag-, vitamin- és ásványianyag-veszteség.

A mediterrán étrend titka!

Az étrend-kiegészítő termék 
kapható a patikákban és gyógynövényboltokban!

Forgalmazza: QuantumPharma Kft.

Tel.: 36-1-323-1655    www.quantumpharma.hu

A mediterrán diéta 
 legfontosabb hatóanyaga 

 1 tablettában.
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Hús és halételek

Vörös húst csak nagyon ritkán esznek. Jellemzően bá-
rány, borjú, nyúl, sovány szárnyas, esetleg valamilyen 
hosszan érlelt füstölt sonkát fogyasztanak. Ezekből 
egészen kis mennyiséget esznek, szinte csak az ízek 
kedvéért, és nem fogyasztanak hozzá köretet, legfel-
jebb egy kis nyers salátát. Az étrendben kitüntetett 
szerep jut a halételeknek. A tenger gyümölcsei (kagy-
lók, osztriga, szardella, rákok), a halak gazdagok ome-
ga-3 zsírsavakban, amelyek elősegítik a szív- és ér-
rendszeri betegségek megelőzését, valamint jelentős 
mennyiségű A-, B1-, B2-vitamint, szelént, kalciumot, 
cinket, jódot, foszfort tartalmaznak.

A halat, rákot, kagylót egyszerűen készítik el, hirte-
len kisütve, egyfajta fűszerrel.

Jellemzőek még a különféle sajtok, joghurtok és 
mártások. Ezeket általában előételként, gyakran salá-
ta formájában, vagy desszertként, nyers gyümölcsök-
kel és zöldségekkel együtt fogyasztják.

A zsiradékok közül a ma már mindenki által ismert 
olívaolaj felhasználása jellemző. A mediterrán étren-
det fogyasztók egyrészt összességében kevesebb rej-
tett és látható zsiradékot visznek be, mint a magya-
rok, másrészt a telített (állati) és telítetlen zsírsavak 
arányában van jelentős különbség. A görög, olasz, spa-
nyol, bolgár konyha ételeivel körülbelül 7 százalék te-
lített (állati eredetű) zsírt, a magyar konyháa fogásai-
val 22 energiaszázalék telített zsírt fogyasztunk.

Nem minden olívaolaj az, aminek látszik! Az ext-
raszűz olívaolaj jótékony hatásai annak köszönhetők, 
hogy előállítása során nem kerül bele tartósítószer 
vagy adalékanyag. A leszüretelt olívabogyókat min-
den természetes szennyeződéstől megtisztítják, majd 
24 órán belül kipréselik. Az így nyert olajat a palac-
kozás során nem hőkezelik és nem dúsítják semmi-
lyen mesterséges anyaggal. Így az üvegekbe kerülő 
olaj tartalmazza a bogyók összes vitamin- és ásványi-
anyag-tartalmát, ráadásul tele van antioxidánsokkal 
és telítetlen zsírsavakkal.

A sansát a megmaradt olajbogyómasszából nyerik ki 
mesterséges úton. Az íz kedvéért tesznek hozzá egy 
százalék extraszűz olajat. Ez az egy hozzáadott szá-
zalék azonban felhatalmazza a gyártókat, hogy az olí-
vaolajak polcán árulják. A mediterrán országokban 
sansaolajok már nem kerülnek forgalomba. Hazánk-
ban azonban minden 100 vásárlóból 50 ezt veszi meg 
a kedvezőbb ára miatt, és mert nincsenek tisztában a 
két olaj közti lényeges különbséggel.

Fűszerezés

Sokféle fűszert alkalmaznak, ezek közül csak néhány: 
bazsalikom, ánizs, kapribogyó, tárkony, menta, oregánó, 
rozmaring, kakukkfű, zsálya, sáfrány, majoránna, szere-
csendió, szerecsendióvirág, vanília, fahéj stb. Kedvelt a 
fűszerkeverék használata is. A friss fűszernövényeknek 
köszönhetően az ételek különleges aromát kapnak, így 

kevesebb só hozzáadásával jóval intenzívebb íz érhető 
el. Az asztalon ott van a reszelt parmezán sajt, amivel a 
leveseket, de egyéb ételeiket is ízesítik.

Vörösbor

Mára már bizonyított, hogy a mérsékelt vörösborfo-
gyasztás egészséges. A „mérsékelt” napi egy decilitert 
jelent. A borban található flavonoidok ugyanis serken-
tik az úgynevezett jó koleszterin – HDL – képződését 
és megakadályozzák az érelmeszesedést, a koleszterin 
lerakódását az érfal belsejében. A bor továbbá gátolja 
a vérlemezkék összecsapzódását, azaz a vérrögképző-
dést, amelyből infarktus is kialakulhat.

Hogyan készíthetjük el saját 
mediterrán étrendünket?

• Mindig válasszunk az évszaknak megfelelő zöld-
ségeket! A primőr áru több vegyszermaradványt 
tartalmazhat, és igen drága.

• Csak ritkán (havonta egyszer-kétszer) együnk vö-
rös húst, inkább sovány csirkét, pulykát vagy ha-
lat fogyasszunk. Az édesvízi halak közül a busa 
omega-3 zsírsavtartalma a legnagyobb.

• „Szűz” vagy „extraszűz” olívaolajat vásároljunk. 
Nyersen (például salátára öntve) fogyasszuk, 
mert így a hőkezelés nem teszi tönkre értékes ösz-
szetevőit.

• Tésztafélék közül lehetőleg a durumbúzából ké-
szült termékeket válasszuk.

• Kevesebb sót, több friss fűszernövényt használ-
junk.

• Napi desszertként friss gyümölcsöt, gyümölcssa-
látákat fogyasszunk.

• Az étkezésekhez ajánlott napi 1 dl könnyű vörös-
bor.

Ne feledkezzünk meg a rendszeres testmozgásról.
Ez az étrend és életmód mindazoknak ajánlott, akik 

egészségesen szeretnének élni.

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

A következő oldalon található recepteknél megadott 
mennyiségek EGy szEMÉLy ADAGjÁRA vonatkoznak. 
A receptek kiötlője: Nagy Gyuláné Tajti Éva dietetikus, 
a fotókat Schäffer László készítette.



Vajas tésztában sült 
zöldségek

Tavaszi capellini saláta

Garnélarákok avokádóban, 
párolt spárgával

Olívasaláta



Garnélarákok avokádóban, párolt 
spárgával

• 60 dkg főtt garnélarák
• 60 dkg fehér spárga
• 2 db nagy, érett avokádó
• 3 ek. natúr görög joghurt
• 1 gerezd zúzott fokhagyma
• 4 evőkanál olívaolaj
• fél kicsavart zöldcitrom leve
• egy kevés snidling, egy 

kevés petrezselyem, fehér 
bors, só

Az avokádót megtisz-
títjuk, kettévágjuk, ka-
ralábévájóval kivágjuk, és félretesszük. A mártáshoz a 
kivájt avokádót botmixerrel törjük apróra, tegyük hozzá 
a vágott snidlinget, petrezselymet, zúzott fokhagymát, 
sót, fehér borsot, 3 evőkanál olívaolajat és a joghurtot, 
keverjük el, tálalásig tegyük a hűtőbe. A forró olíva-
olajba keverjük az apró rákokat, és hirtelen süssük át. 
A tűzről levéve, tetszés szerint fűszerezzük. A spárgát 
megtisztítjuk, natúr vegetás vízben megfőzzük, lecsö-
pögtetjük, egy evőkanál szűz olívaolajban átforgatjuk. A 
rákocskákat a kivájt avokádóba halmozzuk, zöld citrom 
levével gyengéden meglocsoljuk. Spárgával és az avoká-
dómártással tálaljuk. Tálalás előtt díszíthetjük fekete 
olívabogyószeletekkel.

Energia: 201 kcal · Fehérje: 20 g · Zsír: 30 g · Szénhidrát: 54 g

Vajas tésztában sült zöldségek
• 1 doboz mirelit leveles 

vajas tészta
• 10 dkg brokkoli
• 10 dkg zöldborsó
• 10 dkg karfiol
• 10 dkg sárgarépa
• 10 dkg cukkini
• 10 dkg mirelit vagy 

konzerv kukorica
• 5 dkg fekete olíva-

bogyó
• 2 ek. olívaolaj
• 1 ek. vaj
• 1 mk. paradicsompüré
• só, natúr vegeta, ba-

zsalikom, fehér bors, 
oregánó

A zöldségeket megtisztítjuk, a vajon átforgatjuk, natúr 
vegetával ízesítve, fedő alatt lassú tűzön félpuhára pá-
roljuk. Amikor kész, félrehúzzuk, fűszerezzük, és hozzá-
adjuk a paradicsompürét és a szeletelt olívabogyót. A mi-
relit leveles vajas tésztát miután már kiengedett, kissé 
megnyújtjuk, és 8 egyenlő négyzetre vágjuk. Evőkanállal 
mindegyik kockába zöldségeket halmozunk. A négyzetek 
átlós széleit középen megemelve összenyomjuk, kosár-
kát formálva. Forró sütőben szép pirosra sütjük.

Energia: 371 kcal · Fehérje: 9,8 g · Zsír: 39 g · Szénhidrát: 34 g

Olívasaláta
• 1 kisebb fej karfiol
• 20 dkg mandulával 

vagy paprikával töltött 
zöld olívabogyó

• 20 dkg kemény para-
dicsom

• 1 kis fej lila hagyma
• 1 kisebb fej saláta vagy 

jégsaláta
• 1 csokor petrezselyem
• 2 ek. extraszűz olíva-

olaj
• só, bors, oregánó, pár 

csepp balzsamecet

A karfiolt szedjük 
rózsáira, a salátát le-
veleire, mossuk meg, 
majd itassuk le a víztől. Egy szép üvegtálat béleljünk ki 
salátalevéllel. A karfiolrózsák szárait vágjuk le, karikáz-
zuk kicsikre. Adjuk hozzá az apróra vágott hagymát, a 
cikkekre vágott paradicsomot, a felszeletelt olívabogyót, 
a szeletelt jégsalátát, a fűszereket, 2 evőkanálnyi extra-
szűz olívaolajat, pár cseppnyi balzsamecetet, és végül a 
finomra vágott petrezselymet. Óvatosan keverjük át, és 
tegyük a salátalevéllel bélelt üvegtálba. Tálalásig 1 órát 
hűtőben érleljük.

Energia: 171 kcal · Fehérje: 7,6 g · Zsír: 20 g · Szénhidrát: 8,4 g

Tavaszi capellini saláta

• 40 dkg capellini 
tészta

• 25 dkg feketeerdei 
sonka

• 15 dkg zeller

• 5 dkg póréhagyma

• 1 piros kaliforniai 
paprika

• 1 gerezd zúzott 
fokhagyma

• 3 dl natúr görög 
joghurt

• 3 evőkanál extra-
szűz olívaolaj

• só

A tésztát lobogó 
sós vízben kifőz-
zük. Amíg a tész-
tánk fő, az olívaolajba keverjük a zúzott fokhagymát, a 
karikára vágott póréhagymát, a gyufaszál vékonyra sze-
letelt zellert, a vékonyra csíkozott sonkát, majd hozzá-
keverjük a joghurtot. Végül az egészet a lecsöpögtetett 
tésztára keverjük. Tálalás előtt parmezánnal szórjuk 
meg, díszíthetjük fekete olívabogyószeletekkel.

Energia: 471 kcal · Fehérje: 17 g · Zsír: 31 g · Szénhidrát: 84 g
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Dölyf, 
felfuval

kodottság

Az idő jele 
a fizikában

Piacon 
értékesít

❶

Zakó is 
lehet 

belőle!

Morzejel

Bizonytalan

Hegyes orrú 
vadászkopó

Luxemburgi 
gépkocsik 

jelzése

Elvetemült

Eszme

Jékely 
Zoltán 

elbeszélés
kötete

Gyeplő, 
tájszóval

Lendület 

Radon

Utca, 
röviden

Színes vagy 
világító 

szökőkút

Öröklött 
képesség

Akira 
Kuroszava 

filmje

Éles hangú 
támadás 

valaki ellen

Lough …; 
ír tó

Antik római 
pénz

Japán 
gépkocsik 

jelzése

Jó tippelés 
a Totóban

Mózes öt 
könyve
Perelni 
kezd!

Tova 

Kézi 
aratóeszköz

Forma
Benedek 
…; néhai 

író
Hetyke, 
pimasz

Kopasz 

Félsz! 

Gárdony 
része

Közepén 
beír!

Létezik 

Altató 
hatású szer

Csővég! 

Sváb
…; német 
hegység
EEEEE!

Kérdő
szócska

Lítium 

Levél távirat, 
röviden

Gyors 

Sejtő, vélő 

Arzén 

Sötétedés
kor

Az elektron 
jele

Német 
megszólítás

Párt! 

Bróm 

Roham, 
támadás

Egyetemi 
díszterem

Táplál 

Nőstény 
disznó
Muri, 

mulatság

Talmi, hamis 

Prazeo
dímium

Egykori 
tanító
képzős
Névelő

Elvetve 
kikel!
Mely 

időben?

Gramm
…Ode; 
német 
színész

Rénium 

Autós iskola 

Félév! 

Szilícium 

Zuhog 

Antik 
verseny

Rangjelző 
előtag

A citrusfélék 
olasz neve

Kilométer, 
röviden

Hibázik 

Itt az 
elején!
Egyenlő 
részben

Soha, 
németül

Szófaj 

Aachen 
centruma!
Becézett 

Ubul

Siemens 

Kakaós …; 
sütemény

Testtömeg
index, 

röviden
1/2 cédé!

Angström, 
röviden

Ablak keret! 

Információ
egység
Törött 
ablak!

Bottal űzött 
népi játék

Indíték 

Kálium 

Mesterséges 
nyelv

Ódavég! 

Oszmán
török tiszt

AAAAA! 

Angol folyó 

Porciózó 

Hit közepe! 

Olasz autók 
jelzése

Argon 

… Gardner 

Költői sóhaj 

…Malév; 
sportklub

Bolgár 
hegység

Erkölcs 

Élet 

Szigetköz! 

Órahangok 

Hibáztat 

Ajtó szélei! 

Igen, 
oroszul
Tag(ja), 
röviden

Tojás, 
németül

Nitrogén 

Tinódi 
hangszere

Start 

Vacak, 
pocsék

Trombita
hang

Fonalat 
erősít

Alatt(i), 
röviden

Triton, 
röviden

Törött nyíl! 

Vályú 

Tova 

Szakmai 
testület

Juttat 

Földből kitúr

Római 
naptár 
napja

A szüret 
évszaka

Római 
50es

Hagyma
gerezd!

Heves 
megye 

székhelye

A ra 
ragpárja

Géppisztoly
típus

Annál 
lejjebb

Középfül!

Jóslat tartal
mazza!

Holmit 
a földre 
helyező

Keresztény 
ünnep

Az alap
hangsor 
3. hangja

Cég is lehet 
belőle!

Ágyból 
kiszállHivatkozikTréfa, tréfás 

ötlet

Modellvasút 
mérete

Vasad 
határai!

Kassák 
Lajos lapja 

volt

Osztrák 
gépkocsik 

jelzése
Vadgalamb

Iskola, a 
diákok 

szavával

Nápoly 
része!

Csordultig 
lesz

Feléje 
kukkant

Jármű hátsó 
része

❂

❂

❂

❂ ❂

A 2010/4. számban megjelent rejtvény helyes megfejtése: Doktor úr, látná csak akkor milyen ideges, ha gyenge kávét főzök neki. • A Cremum Pharma Kft. 
Formoline ajándékcsomagját nyerték: Cser László, Bársonyos; Kiss Péterné, Monor; Pócsi Lajosné, Budakeszi; Rapi Lászlóné, Eger; Siszler Istvánné, Barcs.

O

?

Találós kérdés: Miért nem 
mehetnek a cukorbetegek 
nászútra?

A vicc poénját a rejtvény 
tartalmazza, ezt kérjük a kiadó 

címére beküldeni.

A helyes megfejtést 
 2011. szeptember 30-ig 

beküldők között a 
Cremum Pharma Kft. 

ajándékcsomagjait sorsoljuk ki.

Címünk: Tudomány Kiadó Kft. 
1442 Budapest, Pf. 100.

A Formoline L112 Németország elsőszámú 
fogyókúrás terméke. Sikerét a magasfokú zsírmegkötő 

képességének, valamint jól tolerálhatóságának 
köszönheti. Nem befolyásolja a metabolizmust, 

tartósan is alkalmazható, cukorbetegek is 
használhatják!

Forgalmazó: Cremum Pharma Kft., 1148 Budapest, 
Nagy Lajos Király útja 16–18. • www.cremum.hu

www.l112.com



A magasvérnyomás-betegség alattomosan rombolja szeretteink egészségét  

és súlyos szövődményekhez vezethet. 

Megfelelő terápiával, életmóddal, gondozással és odafigyeléssel csökkenthető  

a „néma gyilkos” által okozott események, mint a szélütés (stroke), szívinfarktus  

vagy vesebetegség kialakulásának kockázata.

Mérje Ön is otthon saját és családtagjai vérnyomását, és ha rendszeresen  
140/90 Hgmm feletti értéket rögzít, keresse fel kezelőorvosát!

A magasvérnyomásról további információkat kaphat a www.hypertenison.hu weboldalon,  

illetve keresse az Éljen 140/90 alatt! programot a YouTube- és a Facebook 

internetes közösségi oldalakon is!

1114 Budapest, Bartók Béla út 43–47.
Tel.: 457–6500, Fax: 457–6600
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