www.szimpatika.hu

Kérdezze meg
gyógyszerészét...

Popper Péter

Tévhitek a szerelemről

Novák Péter

mert ismeri a gyógyszerek hatását,
mellékhatását és kölcsönhatásait,

A Napra lehet nézni…

ERŐS
ANTÓNIA

mert eskü kötelezi a gyógyításra
és a titoktartásra,
mert egyetemi diplomája révén
széleskörű ismeretekkel rendelkezik
a természettudományok terén,

„Valami teljesen új
áll előttem”

mert tanácsadással segít eligazodni
a reklámokban bemutatott termékek
között a betegségek megelőzésének
érdekében,
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A Carbosan gél az ajakfájdalmak – pl. láz kiváltotta, herpesvírus okozta gyulladás-, valamint
szájnyálkahártya-fekély tüneteinek enyhítésére
és kezelésére szolgáló gyógyszerkészítmény.
Rövid idôn belül csökkenti a fájdalmat és elôsegíti a természetes gyógyulási folyamatot.

Az ajakherpesz (szájsömör) tünete: az égetô, viszketô hólyagocskák, melyek
pár nap után kifakadnak. Ekkor fertôznek a legjobban. A nedvezô seb pár nap
alatt gyógyulhat.
Kiváltja: a stressz, terhelés, kimerültség (fizikai-szellemi), láz, gyomorrontás, a
szervezet védekezésének átmeneti legyengülése.
A sebet megérintô kéz, a csók, közös evôeszköz vagy törölközô viszi a fertôzést.
Az aphta az ajak, még inkább a szájüreg nyálkahártya-kifekélyesedése. Tünetei rendkívül kellemetlenek.
Kiváltja: kórokozó eredetû károsodás, fertôzés, az immunrendszer átmeneti
meggyengülése, gyulladásos folyamat, fizikai hatás (pl. erôs napsugárzás),
ételek (pl. dió, csoki, citrusfélék), allergia. 1–3 hét alatt gyógyul, esetenként elhúzódik.
A gélt ajakfájdalmak vagy szájüregi fekély elsô tüneteikor (szúró, égô érzés)
célszerû alkalmazni.
Ha 3 hétnél tovább tartó, felderítetlen eredetû fekély, seb van a szájában, feltétlenül menjen orvoshoz!
Vény nélkül, gyógyszertárakban kapható gyógyszer!
Magyarországi képviselô: SATCO Kft.
Tel.: (+36-1) 371-0530 • Tel./Fax: (+36-1) 371-0531 • E-mail: satco@satco.t-online.hu

A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa
el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg
kezelôorvosát, gyógyszerészét!

TARTALOM
Kedves Olvasó!
A nyár közepén járunk: mivel az ország egyik része
nyaral, a másik fele pedig a hőség miatt szenved,
akarva-akaratlanul is kisebb a tempó ezekben a hetekben,
remélhetőleg kicsit mindenkinek van ideje fellélegezni
a mindennapok taposómalmában. Az uborkaszezon persze
nem vonatkozik mindenkire: ehavi címlapunk sztárja,
Erős Antónia például élete legnagyobb eseményére készül,
amiről szívesen mesélt a Szimpatika magazinnak, és
természetesen a cukorbetegek helyzetének jobbításáért
síkra szálló Egy Csepp Figyelem Alapítvány körüli aktuális
történéseket is számba vettük vele.
Júniusban már adtunk pár praktikus nyaralási tanácsot,
de az itthon maradókról sem feledkeztünk meg, hiszen az
irodában, a légkondicionálók búgása mellett tevékenykedni
sem veszélytelen, még ha ezzel nincs is tisztában mindenki.
A hőségben emellett számos allergén növény éli szezonját,
és azokra is gondoltunk, akik nemcsak a kánikulától
szenvednek, hanem ezektől is: gyógyszerészünket ezúttal
allergiáról kérdeztük.
Remélhetőleg a hasznos információk mellett kellemes
kikapcsolódást tudunk nyújtani olvasóinknak ebben
a hónapban is. Aki pedig még többet szeretne olvasni,
az látogasson el a www.szimpatika.hu weboldalra!

dr. Draveczki Ádám
főszerkesztő
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„Valami teljesen új
áll előttem”
Nyárra várja első gyermekét Erős Antónia, az RTL
Klub népszerű híradósa, aki több mint egy évtizede
állandó vendége a magyar otthonoknak. A hazai
televíziózás egyik legismertebb személyiségével terhessége mellett természetesen
az általa alapított Egy Csepp Figyelem
Alapítvány tevékenységéről és
aktuális programjairól is
beszélgettünk.
Hogy érzi magát így, a kilencedik hónap felé
közeledve?
Jól vagyok, köszönöm. Szeretem a nyarat, és örülök, hogy a számomra legkedvesebb évszakban
lehetek anyuka.
Miként élte meg a terhességet? Nehéz hónapok
állnak Ön mögött sok kellemetlenséggel, vagy
inkább elkerülték az ilyenkor szokásos tünetek?
Nagyon szerencsésnek mondhatom magam,
mert elkerültek a rosszullétek. Mindössze a nagyobb fáradékonyságot tapasztaltam az elején,
illetve most a vége felé közeledve is, de ez utóbbi
teljesen természetes.
Az öröm mellett nem érzett-e cukorbetegsége
miatt plusz aggodalmat, amikor kiderült, hogy
kisbabát vár?
Egy cukorbetegnek nem csak a kilenc hónap
alatt kell odafigyelnie magára, hanem már jóval
a tervezett teherbeesés előtt. Az a cél, hogy már
akkor is megfelelőek legyenek a vércukorszintek.
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Mivel mi terveztük a gyerekvállalást a férjemmel,
időben elkezdhettem a felkészülést kiváló orvosaimmal a cukorbetegséggel kapcsolatban is.
A diabétesz egyébként is rendszerességet és alapos odafigyelést követel. Milyen napirendje volt
előtte, és min kellett változtatni ezen a terhesség
miatt akár étrend, akár mozgás tekintetében?
Apró változtatásokra volt csak szükség. Az eddigi
napi 4-5-szöri étkezés mellé beiktatok akár még
1-2 kisebbet, ha szükséges (ez általában fehérje
tartalmú, például joghurt, sajt, kefir vagy gyümölcs), és igyekszem még változatosabban enni:
hetente legalább egyszer halat, sok zöldséget,
gyümölcsöt, müzlit. Nem esik nehezemre, mert
szinte nincs olyan étel, amit ne szeretnék, kedvencem a spenót! Az intenzív sportot abbahagytam, mert heti háromszori másfél órás súlyzós
edzés nem való egy kismamának. Ugyanakkor
a napi 15-30 perces kondicionáló tornát mostanáig rendszeresen végeztem otthon, de mindig
csak annyit, amennyi jól esik. Figyelni kell a test
minden jelzésére, mert noha a mozgás fontos
egy kismamának is, semmit sem szabad erőltetni.
1997 óta megszakítás nélkül a képernyőn van.
Nem lesz-e nehéz elszakadni a tévézéstől a babázás idejére?
Talán épp itt az ideje, hogy szünetet tartsak. A sors
mindenesetre így alakítja most az életünket. És
mivel ami előttem áll, az valami teljesen új, ismeretlen, de nagyon izgalmas történés, ez a legfontosabb. Majd eljön az ideje annak is, hogy újra
a televíziózással foglalkozzam, de hogy pontosan

Fotók: Egy Csepp Figyelem Alapítvány

Beszélgetés Erős Antóniával

mikor, azt a családom dönti majd el. A munkatársaim, a főnököm rám bízzák a visszatérést.
Nyilván most nem a munkán töpreng, ugyanakkor muszáj megkérdezni: nem szeretne a Híradó
mellett valamikor egészségügyi-, illetve életmódműsort vezetni?
A híradózás teljes odafigyelést kíván. Nem
gondolkoztam eddig más típusú műsorokban,
ugyanakkor az egészségügyi témák kiemelt fontosságúak számomra, és az RTL Híradó számára is.
Mi várható az idei Egy Csepp Világnapon, men�nyiben tér majd el az eddigiektől? Milyen ütemben bővül az alapítvány patikaprogramja, és
tervezik-e további szolgáltatások, aktivitások
bevezetését?

Lesznek teljesen új elemek. Más programok,
fellépők várják majd a családokat, és szeretnénk
a helyszínt is megújított formában berendezni
a korábbi évek tapasztalatai alapján. Egy valamiben azonban biztos lehet mindenki, aki eljön
november 15-én a SYMA Csarnokba: abban,
hogy számos ingyenes szűrés lesz, és sok-sok
nyeremény a család egészsége mellett. A patikák folyamatosan kapcsolódnak be a programokba, már több, mint 700 narancssárga felkiáltójeles patika van az országban, és a továbbképzések folytatódnak, azaz a program nyitott.
Az Alapítvány továbbra is felhívja a figyelmet
a szűrések fontosságára, és a gyógyszertárakban
folyó mérésekre, mert az embereknek lényeges,
hogy bármikor ellenőrizhessék értékeiket, amikor csak szeretnék. Az idei évtől a metabolikus
szindrómára hívjuk fel a figyelmet. Ez a probléma felkerült az Alapítvány új szórólapjára is, és
a rendezvényeinken, szűréseken is nyújtunk
információkat erről. Valamint a www.egycseppfigyelem.hu megújult honlapunkon, ami egy
új egészségügyi portál egyben, és számos
információt tartalmaz betegségről és egészségről, alapítványi és patikai programokról, és sok
minden másról a család minden tagja számára.
Ezekben a hetekben is járjuk az országot egy
féléves Interspar Road Show keretében, amelynek összesen húsz állomásán az Alapítvány
végzi az ingyenes szűréseket és tanácsadást.
Ennek menetéről is olvashatnak a honlapon
az érdeklődők. Idén is adományozunk vércukormérőket 100 középiskolának, és folytatunk
média kampányokat, most épp a kettes típusú
diabéteszről. Szeretnénk, ha minél több érintett
otthon is ellenőrizné vércukrát, és odafigyelne
táplálkozására, életmódjára, mert csak így lehet
elkerülni a szövődményeket. Ehhez segítséget
adunk a honlapon, a road show-n, és majd
a Világnapon is.
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A „Ki a legegészségesebb magyar sztár” versenyben mind a TV2, mind az RTL Klub sztárjai
ringbe szálltak, a képen Azurák Csaba vércukorszintjét ellenőrzik éppen

Ezek után több orvosnál is jártam, de végül a háziorvosom diagnosztizálta a betegséget szinte
egy pillanat alatt.
2005 óta nagyon sok emberrel találkozott, sok
emberen segített. Fel tud-e idézni olyan találkozást ezek közül, mely különösen emlékezetes
vagy megindító volt?
Lesz-e folytatása a Legegészségesebb
Sztár programnak?
Idén már eszközöket is adtunk a sztároknak, akik lépésszámláló és saját vércukormérő
segítségével tehetnek az egészségük érdekében
lépéseket. Jövőre az idei aktivitásukat fogjuk értékelni az alapján, hogy ki mit tett az egészségéért,
miben változtatott az életmódján, illetve hogy
kinek változtak pozitív irányban az értékei, legyen
szó testsúlyról vagy energia-felhasználásról.
Mint azt Ön is hangsúlyozta, a magyarországi
cukorbetegek mintegy fele nem is tud arról, hogy
beteg. Miként lehetne javítani ezt az arányt, és
mit tud tenni ennek érdekében az Alapítvány?
Ezért indultak a patikai programok, ezért vannak
a médiakampányok, ezért végzünk ingyenes szűréseket. A patikai mérés vagy egy rendezvényen
történő szűrés után a gyanús értékkel távozókat
orvoshoz küldjük, vagy ha kell, segítünk a legközelebbi diabetológiai központ megtalálásában.
A honlapon keresztül is sokan kérdezhetnek, vagy
vehetik fel a kapcsolatot velünk és orvosainkkal.
Önről hogy derült ki, hogy diabéteszes?
Klasszikus egyes típusú diabétesz: gyors fogyás,
száj- és bőrszárazság, levertség, gyakori vizelés,
nehezen gyógyuló sebek, homályos látás.
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Szellő István az alapítás óta
az Egy Csepp Figyelem Alapítvány rendezvényeinek házigazdája,
lelkes támogatója a programoknak, amelyeken részt is vesz

Amikor egy anyuka szurkálja a másfél éves gyerekét, és már nem tudja, hol is találhatna helyet
a vércukorméréshez az apró ujjacskákon, akkor jó
érzés, hogy tudunk segíteni egy aprósággal, egy
olyan mérőeszközzel, ami megkönnyíti a vércukormérést. Vagy amikor egy kamasz szülei megköszönik, hogy évek óta zárkózott cukorbeteg
gyereküket sikerült kimozdítani, és megértetni
vele, hogy ugyanannyit ér, mint bárki más, akkor
nem kérdés, hogy érdemes dolgozni mindezért.

Túl a szakadékon
Polgár Teréz Eszter
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17 év telt el a balesete óta. Aki elmegy mellette az utcán,
aligha mondaná meg, hogy egyik lába nem teljes értékű.
De az orvosok, nővérek, akik annak idején kapcsolatba
kerültek vele, máig emlékeznek rá. Békeidőben
megjegyzi az ember, ha valakinek szétlőtték a bokáját...
Ő maga is tisztán vissza tud idézni mindent, a lövés
pillanatától kezdve. Sáfrány Zoltán 25 évesen nem
csupán a munkáját veszítette el egy pillanat alatt
– hanem kicsit az életét is: vagyis a táncot.

Mit tart az alapítvány eddigi legnagyobb eredményeinek, és milyen célok elérése érdekében
dolgoznak jelenleg?

Profi néptáncosként sokféle sérülés érheti az embert,
de arra biztosan nem számít, hogy golyót kap...
Mi történt pontosan?

Elértük, hogy egyre több ember érti meg a cukorbetegség lényegét és veszélyeit. Egyre több
ember ellenőrizteti vércukrát ugyanúgy, ahogyan
korábban a vérnyomást szokták. Célunk, hogy
minél többen csatlakozzanak a programokhoz, és
hogy a már diagnosztizált cukorbetegek is szánjanak egy csepp figyelmet egészségükre.

Finnországban turnéztunk, velem együtt két fiút, két lányt
hívtak meg a Duna Művészegyüttesből, ahol táncoltam. Részt
vettünk egy fesztiválon, majd kisebb városokban is felléptünk.
Mindig ottani családok fogadtak be minket. Az utolsó
néhány nap – negyedmagammal – egy kedves középkorú
házaspárnál laktam. A turné már véget ért, napközben
sétáltunk, azután pedig együtt vacsoráztunk, borozgattunk,
beszélgettünk a vendéglátóinkkal. Kellemes, szolid este
volt, jól éreztük magunkat. Házigazdánk felesége éjfél tájt
elbúcsúzott: lefekszik, mondta, mert másnap álmos lesz
a bankban. (Tudtuk, hogy ott dolgozik, a városban járkálva
aznap be is köszöntünk hozzá, kissé zavarba hozva szegényt).
Egyik társunk viccelődve közölte, ismét meglátogatjuk majd,
és úgy csinált, mint a rabló, aki két pisztolyt tart a kezében.
Mire vendéglátónk, hogy rákontrázzon, bement a szobába
és két nagy vadászfegyverrel tért vissza, jelezvén: azokkal
menjünk. Engem sosem érdekeltek a fegyverek, de a többiek
kíváncsian nézegették, kézbe vették őket. Óvatosan bántak
velük, figyeltek, ne fogják emberre még véletlenül se,

Draveczki Ádám

átemelték a fejek fölött; amúgy is ez illett a légkörhöz, nem
uralkodott őrült buli-hangulat. Azután egyszer csak a velem
szemben ülő meghúzta a ravaszt, és a fegyver elsült. A föld
felé tartotta, de annyit rántott a fegyver, hogy nem a padlóba
fúródott a golyó, hanem a bokámba. Senki nem gondolta,
hogy töltve van, igaz, a tulajdonosnak tudnia kellett, de
nem tettem feljelentést. Akkora golyót kaptam, amekkorával
medvéket ölnek. A sors fintora, hogy én voltam ez egyetlen
táncos a társaságban. Nem mintha az énekesnek vagy
a zenészeknek ezt kívántam volna.
Emlékszel a lövés pillanatára?
Igen, abszolút. Bár sokkos állapotba kerültem, és szinte nem
éreztem fájdalmat. Később azt mondta az orvos, olyan ütés
érte a lábam, ami egyből elzsibbasztotta – amikor viszont
fájni kezdett, akkor fájt igazán... Hónapokig. A lövés utáni
első percekben csak ültem, és néztem azt a lavórnyi vért,
a lábfejemet alig tartotta valami, a bokámon átfért volna
egy kólásüveg szája. Nem tudtam elhinni, hogy ez történt
– nem háborúban vagy vadászaton vettem részt, csak egy
kellemes vacsorán...
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Mi lett a műtétek eredménye?

Kijött a finn mentő és vitt
a finn kórházba...
Igen, miután a társaim elkötötték a lábam. A mentőben
kérdezgettem, le fogják-e vágni, de nem feleltek.
A kórházban végül egy orvos válaszolt: szerinte nem.
Az első, azonnali műtét csak tisztítást jelentett, szilánkoktól,
szennyeződésektől; a két érdemi operációra itthon került sor.
Helsinkiben egy hetet töltöttem, amíg a biztosító haza nem
szállíttatott. Nagy különbség volt az egészségügy helyzetében
a két ország között, ez azóta sem sokat változhatott. Annak
a nehézségét, hogy kint nem lehetett mellettem a családom,
ellensúlyozta a betegközpontú szemlélet, a kulturált
kórházi viszonyok. Nem éltem át teljes kiszolgáltatottságot,
dacára a nyelvi nehézségeknek: nem kellett ágytálazni,
rendelkezésemre állt a megfelelő tolószék, amellyel ki
tudtam menni az akadálymentesített fürdőbe, vécére, és az
ágyam mellett, meglepetésemre, telefont találtam. Ehhez
képest itthon könyörögni kellett a fájdalomcsillapítóért, és
szerencsésnek éreztem magam, mert szimpatizált velem
a nővér, így adott. A mosakodás úgy zajlott, ha éppen az
éjszakás ápolónő feladatkörébe esett, hogy mondjuk, hajnali
4-kor kicsapódott az ajtó, meggyulladt a kórtermi neon,
és csörömpölni kezdtek a lavórok. Az után, hogy alig
korábban aludtam el a fájdalmaim miatt, minden vágyam
volt, hogy lögyböljem magam. De az orvosok nagyon
tisztességes munkát végeztek.
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A lábam megmaradt, és abban is reménykedni kezdtem,
hátha helyre lehet hozni a bokám. Lőtt sebnél nem látni
rögtön a károsodás mértékét. Azután minden optimizmusom
elszállt az itthoni műtét során. Epidurálisan érzéstelenítettek,
így hallhattam és érzékelhettem, hogyan fúrnak-faragnak
rajtam; egyszer csak az orvos rám nézett és megkérdezte,
van-e más szakmám. Tudtam, hogy vége a táncnak.
Már az is iszonyú fájdalmas volt, amikor egyszerűen
csak megpróbáltam lelógatni a lábam, lelkileg pedig
szintén megviselt, hogy 40 kórházi nap alatt tökéletesen
elvesztettem a fizikai kondícióm. Én 2,5 órás műsorokat
táncoltam végig, és amikor otthon a mankóval elmentem
a vécéig és vissza, beestem az ágyba a fáradtságtól.
Júniusban történt a baleset, januárban még kötés volt
a lábamon, amelyet a fél évig nyílt seben cserélgetni kellett.
Egy évbe telt, mire rendesen jártam, de persze táncról szó
sem lehetett. A feleségem nélkül nem tudom, hogyan
csináltam volna végig ezt az őrületet. Az akhilleszem
megsemmisült, a nagyobbik baj mégis a bokaízület volt,
amelyet nem tudnak még pótolni. Csavarokkal rögzítették
a lábam, amíg a csont össze nem épült. Azóta sem mozog
a bokám, hamar megfájdul és elfárad a terheléstől, de egy
speciális cipő segítségével normálisan tudok járni. Egyébként
bízom az orvostudományban, ha fejlődne annyit, hogy
érdemes legyen, befeküdnék még egy műtétre.
Hogy az orvos kérdését feltegyem: volt másik szakmád?
Nem. 6 évig táncoltam, a törvény szerint 25 év után lehet
táncosként nyugdíjba menni. Persze, nagyon ritka, hogy
valaki bírja negyvenegykét éves koráig. Általában 35 körül
szoktak váltani, mert a néptánc tönkreteszi a gerincet,
az ízületeket. De 10 évem még biztosan lett volna.
Én szakközepet végeztem, és amióta belekóstoltam a táncba,
csak azt akartam csinálni, semmi mást. Szerencsémre,
az együttes vezetője Mucsi János rögtön felajánlotta,
hogy szervezőként dolgozhatok tovább, így nem kellett
elszakadnom a közegemtől. Rengeteget köszönhetek neki,
azóta számos fesztivált rendeztünk együtt. Mindenki segítően

állt a kezdeti gyakorlatlanságomhoz.
Korábban azt gondoltam, én erre
a munkára nem lennék képes, más
embertípus, akinek megy az idegőrlő
menedzserkedés. Aztán kiderült, hogy
nekem is megy, ha muszáj. Ezen a pályán
fontos, hogy a vezetők, szervezők szintén volt
táncosok, ugyanabból a világból érkeznek, mint
akikkel foglalkoznak. Viszont aki a táncegyüttes tagja,
meghosszabbítja a gyerekkorát. Lelkileg nem öregszik.
Burokban él, mindent megkap, csak táncolnia kell.
Kőkemény munka, de mégis felhőtlen gyerekkor.
Ehhez képest a szervező lét a felnőtté válás.
Mára teljesen megbékéltél azzal, hogy így alakult?
Kicsi rossz érzésed sincs?
Már nincs. De öt évig tartott, míg feldolgoztam. Azon tudtam
mérni, hol tartok, hogy mennyire fájt, amikor a többieket
színpadon láttam. Sokáig csak azt éreztem: nekem is
ott lenne a helyem. Ráadásul az összes barátomon kívül
a feleségem is táncolt. Amit színpadon át tudtam élni, az
olyan varázslatos élmény, amit egy jól sikerült fesztivál
megrendezése nem tud pótolni. A taps is dopping, de ami
nekem a legtöbbet jelentette, az, hogy valódi kapcsolatba
kerülhettem a közönséggel. Tánc közben szemkontaktust
vettem fel a nézőkkel, és párbeszédeket folytattam velük.
Sokszor odajöttek hozzám a műsor végén. Az is fantasztikus
az élő produkcióban, hogy mindig más. Csoda, amit nem
lehet elmondani. De már nem is álmodom róla. Arról igen,
hogy percek alatt kell átöltöznöm, és futok a színpad felé, az
pedig egyre távolodik. Viszont ilyet táncosként is álmodtam.
Tudod minden vágyakozás vagy nosztalgia nélkül nézni
a műsort, amelyet szerveztél?
Igen. Elmúltam 40, és mostanra mindenképp véget ért
volna a pályám. Az a gondolat is segített, hogy nekem
nem kellett készülnöm a „végre”, az utolsó fellépésre,
éreznem, ahogy fogy az erőm. De igazából azóta nem fáj,
hogy így alakult a sorsom, amióta a feleségem, Karácsonyi

Éva, 5 évvel utánam, befejezte a táncot. Akkoriban elég jól
visszaszereztem a kondíciómat, és hirtelen úgy éreztem, le
kell szoknom a dohányzásról. Magam is csodálkoztam rajta,
mert nem előzte meg elhatározás. Elkezdtem (megfelelő
cipőben) kocogni a közeli erdőben, és futás közben mindig
megálltam, próbálgattam egyes táncelemeket – csak úgy,
a magam kedvéért. Amikor a feleségem utolsó fellépésére
készült, sokat gondolkodtam, hogyan búcsúztassam el.
A virág túl sablonos lett volna. Hirtelen rájöttem, mire is
tréningezek én jó ideje: egy kétperces beugrásra a színpadon.
Évek óta álmodoztam a fantasztikus visszatérésemről: úgy
képzeltem, egyedül azt avatom be előre, akivel cserélek,
és egyszer csak mindenki megdöbbenésére ott táncolok
megint. A kalotaszegi tánc végén van egy kétperces virtuóz
rész, az ún. csingerálás, annál akartam becsatlakozni. 1997
nyarán éreztem, hogy erre én most képes vagyok, és meg
is csináltam, a Duna-palotában, a műsor végén. Katartikus
élmény volt. Nem a feleségemet vette körül és ölelgette
mindenki, hanem engem. Ő végigsírta a táncunkat.
A mögöttünk lévők álltak, mi szólóztunk. Ez után végleg
el tudtam engedni a régi életemet, hiszen megtörtént,
amiről álmodtam.
Még mindig fiatal, ráadásul igen sármos. Szervezőként
is megtalálta a hivatását: segítségével most rendezték
14-edszerre a nemzetközi Duna Karnevált, melyet éppúgy
szívügyének tekint, mintha maga is fellépne. Teljes életet
él, a másodikat. Csak az zavarja kissé, hogy nem tud
felszabadultan focizni, amikor 20 éves fia ellen
játszik a 9 évessel...
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HIRDETÉS

Üzenet a Földről
NOVÁK PÉTER
…csak nem ajánlott. Megdöbbentő adatoktól hangos a média,
hol UV-vészcsengőt nyomnak, hol a közeli jövőt festik feketére
a klímaváltozás kapcsán. Olyan borúlátó leszek tenmagam is,
hogy azonnal maximumra tekerem a légkondicionáló kapcsolóját
– így hozva létre saját univerzumomat egy irodahelyiségben –,
s megtalálva a „buddhista ént”, a planéta jövőjéről elmélkedem!
Lássuk csak: a Föld forrásainak 80 százalékát a bolygó lakosságának mindösszesen 20 százaléka használja. Ötezer ember hal meg
naponta a szennyezett ivóvíztől, egymilliárd éhezik. A jégsapka
40 százalékkal vékonyodott az elmúlt négy évtizedben. 2050
körülre 200 millió klímamenekült lehet, akik a megváltozott
körülmények okán kénytelenek lesznek elhagyni lakhelyüket.
Ennyi. Mondanak ezek a számok valamit? Hát persze, igen, igen,
bár amíg árad a mesterséges hideg levegő, könnybe nem lábad
a szemem. Tudomásul veszem az adatokat, csak úgy, mint annak
idején a Horvátföldön dörgő ágyuk dübörgését Pécs belvárosában. Ez talán most történik, de nem velem…
Hanem akkor kivel, ha szabad érdeklődnöm saját elmém kapujában, erőteljesen rugdalva a becses bejáratot? Ki olyan büszke
kertjében nevelgetett ember- és növénypalántáira? Ki dolgozik
napi húsz órát valamiféle boldog holnapra hivatkozva?
Bár az önámításnak vannak fokozatai, de úgy tűnik, a világ
civilizált része (a fent említett, mindösszesen húsz százalék)
a tökélyre fejlesztette azt! Mi több, panaszkodni is megtanult.
Mert hát semmi nem elég ugye, lehetne minden jobb, tökéletesebb, gazdagabb, és ez a rohadék klíma is fújhatna rendesebben,
ha már a XXI. század hajnalán hallgatom a híreket. Fejlődni
akarok, gyarapodni, elégedetten tudomásul venni
a pozitív banki átutalásról érkező sms-t, hogy
mindig kinyíljék előttem a fotocellás
ajtó, hogy szélsebesen küldje leveleimet a világ bármely pontjára
a kompjúter, hogy én magam
is számító legyek, mint a gép,
amit dühödten püfölök!
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Mert persze dühödt vagyok e mesterséges – és korántsem
buddhista – univerzumomra, a hazugságok és hiúságok máglyarakásaira. Folyik a víz a csapból, felkapcsolom a lámpát, tankolok
az autóba, tele van a hűtőszekrény, ezért kéne oly’ hálásnak
lennem?
Ezért, bizony. Akár minden reggel elrebegni egy imát, hogy ily
szerencsében részesített a sors, miszerint magyar állampolgárnak
születtem. Hogy nem a tíz körmömmel kell kikaparnom a félig
rohadt terményt a száraz földből, sorban állnom gyógyszer- és
segélycsomagokért, hogy nem kell szemlesütve szégyenkeznem,
mert nem tanulhattam meg írni, olvasni, hogy nem rabszolgaként keresem megalázó keresetemet, hogy vannak jogaim
és gyakorolhatom őket, hogy nem kizsákmányolt, hanem…
kizsákmányoló vagyok. Vásárlásaimmal, beruházásaimmal,
a környezetszennyezésemmel. Nyomasztó igazság.

1% terbinafin hidroklorid külsôleges oldat

Elsôre
legyôzi a
lábgombát.

Négy éves voltam, mikor édesapám egy hosszabb utazás után
hazatért Indiából. Másnap reggel nem akartam megenni az elém
tett ételt, ezért apám nagy hévvel mesélt és okított a Benáresz
utcáin éhező velem egyidős kissrácokról. A történet annyira
meghatott, hogy azonnal borítékot kértem és belesöpörtem
a felvágott szendvicskatonákat.
Kérdés, maradt-e még bennem ennyi elszántság és erő, tudok-e
változtatni. Nem másokon, magamon. És eszembe jutnak majd
ezen gondolatok, mikor méregdrága, ötven faktoros naptejemmel locsolom magam a sziklákat csapdosó tenger partján?
A Napra lehet nézni?
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A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelôorvosát, gyógyszerészét!

JÚLIUSI AKCIÓ

*

Advil Ultra
lágyzselatin
kapszula
20 db

MOST CSAK

985 Ft
49,25 Ft/db

Imodium
kapszula
8 db

Mebucain 1+1 mg
pasztilla
MOST CSAK
24 db
740 Ft

Lamisil 1x
1% külsőleges
oldat
MOST CSAK
4g
2080 Ft

Otrivin
allergia
adagoló MOST CSAK
orrspray 1295 Ft
15 ml

MOST CSAK

940 Ft
117,50 Ft/db

Gombás
bőrfertőzések
helyi kezelésére
Vény nélkül
kapható
gyógyszer

Szénanátha és más
allergiás orrnyálkahártya-gyulladás következtében
kialakuló orrdugulás
csökkentésére szolgál
(6 éves kor felett ajánlott)
Vény nélkül kapható
gyógyszer

30,83 Ft/db

Száj- és torokfertőzés
kezelésére
Vény nélkül kapható
gyógyszer

Láz-, fájdalomcsillapító
és gyulladásgátló hatású készítmény
Vény nélkül kapható gyógyszer

Lorano
tabletta
10 db

MOST CSAK

860 Ft
86,00 Ft/db

Gingium
MOST CSAK
filmtabletta 2525 Ft
50 db

50,50 Ft/db

Szénanátha, allergiás bőrpanaszok
(viszketés, csalánkiütés) tüneti kezelésére
Vény nélkül kapható gyógyszer

Mastu S
kenőcs
20 g

Központi idegrendszeri zavarok, szédülés,
fülzúgás, fejfájás, memóriazavar,
hangulati labilitás kezelésére
Vény nélkül kapható gyógyszer

Különböző eredetű akut és krónikus
hasmenés tüneti kezelésére
Vény nélkül kapható gyógyszer

Magnerot
tabletta
50 db

MOST CSAK

1720 Ft
34,40 Ft/db

Magnéziumhiány
megelőzésére és kezelésére
Vény nélkül kapható gyógyszer

Daylong
SPF 25 ultra
naptej
MOST CSAK
100 ml
2995 Ft
29,95 Ft/ml

Corsodyl
szájöblögető oldat
0,2%
MOST CSAK
300 ml
1170 Ft
3,90 Ft/ml

Antibakteriális
hatású készítmény
a szájhigiénia
fenntartására, illetve
ínygyulladás esetén
Szájhigiénés termék

Liposzóma
alapú naptej,
nagyon
érzékeny bőrre
Naptej

MOST CSAK
MOST CSAK

1060 Ft

MOST CSAK

Leukoplast
2,5 cm x 5 m

Aranyér kezelésére
szolgáló készítmény
Vény nélkül kapható gyógyszer

* Áraink maximált akciós árak

570 Ft

Sebkötöző anyagok rögzítésére
Ragtapasz

Blend-a-dent
extra erős
műfogsorrögzítő
krém
47 g

1085 Ft

Egész nap biztosítja
a műfogsor stabilitását
Protézisragasztó

Neogranormon
kenőcs
MOST CSAK
25 g
665 Ft

Hámosító kenőcs felületi bőrsérülések,
felmaródások kezelésére
Vény nélkül kapható gyógyszer

Venoruton
gél
40 g

MOST CSAK

855 Ft

Krónikus vénás
elégtelenség okozta tünetek
helyi kezelésére és a lábfájdalom
csillapítására
Vény nélkül kapható gyógyszer

A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a (beteg)tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelôorvosát, gyógyszerészét!

AnyA – ApA

!
k
n
u
al
r
a
y
n
m
e
anyasz mel
Hurrá,

s z e mm e l

Nagyon jól indult az idei „Balatoni nyár” is, hiszen két nap
alatt sikerült összepakolnom nem kis családomat, majd
egy óra alatt teleraktuk a családi mikrobuszt két hétre
és öt gyerekre elegendő ruhával, labdákkal, mackókkal,
babaággyal, babakocsival, pelussal. Most az egyszer
örülök, hogy a mai világban úton-útfélen belebotlunk egy
nagyáruházba. Így csak a Nagyi szörpjeit és két nagy kosár
gyümölcsöt kellett elhelyezni, minden más táplálékot
Siófokon vettem meg, mikor a gyerekek már a Balcsiban
fürödtek Apával.

magam, mert hol egy gyerekbuksit tartottam a vödör fölé,
hol egy másik gyerkőcöt kísértem a fürdőszobába, hol
Dávid fiam pelenkáját cseréltem tisztára már negyedszer.
Mindeközben a régi recept szerint sós teát próbáltam
egyszerre öt gyerekbe belediktálni ötpercenként,
kisbabámat pedig minél többször megszoptatni, nehogy
kiszáradjon valamelyikük. Ha meg éppen nyugi volt,
szaladtam fertőtleníteni a két mellékhelyiséget, és
próbáltam rájönni, mi okozhat ekkora pusztítást. Lejárt
tejföl a lángoson? Nyári vízparton leselkedő vírus?

Az első négy nap maga volt a tökély! Napsütés, vízpart,
homokozó, tollas, ping-pong, bogrács... Ádám fiamhoz
legjobb barátja, Marci, a lányokhoz Lili keresztlányom,
Bencénkhez pedig a keresztfiunk, Barnus jött le. Szóval
kezdett a kert és a ház egy nyári táborhoz hasonlítani,
mert elöl a fűben két tizenhat éves kamaszfiú focizott
a két hat éves kissráccal, a három grácia (tizenegy, tíz
és hét évesek) pedig hol itt trécselt, hol ott játszott:
egy biztos, legalább háromszor öltöztek át egy
nap alatt. Hét és fél hónapos kisfiam ha nem
a Balatonban ficánkolt éppen, akkor a kerti
mini medence ujjnyi vizében sikongatott,
vagy Apa öléből figyelte a tesókat.
Úgy tűnt, a sírást Budapesten hagyta.

Hála az egészségügyi végzettségnek, a jól felszerelt
gyógyszeres doboznak és a balatoni patikáknak,
három nap múlva nagyjából rendeződtek a soraink,
maradt a kímélő diéta, a probiotikum és a kérdés,
hogy nekivágjunk-e ezek után az augusztusi
utazásnak...

Komolyan mondom, a főzésen és
mosogatáson túl más dolgom nem
volt, már éppen kezdtem elhinni, hogy
pihenek, mikor ismét elmentem egy
nagyobb bevásárlásra, és mire hazaértem,
kiűzettünk a paradicsomból…
A nyolc gyerekből kettőnek hasmenése volt, egy éppen
hányt a bokor mellett, Apa pedig kétségbeesve hívogatott
engem. Két óra múlva már egy tábori kórházban éreztem
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Hurrá, nyaralu

A magazin előző számának nyomdai leadásánál még nem
voltak kezemben bizonyítványok, ezért hallgattam róluk,
mint a sír. Megkaptuk. Nincs benne meglepetés, hál’ isten!
Ez több szempontból jó: még őszinték velem a gyerekeink,
és – félretéve a tréfát – büszke is vagyok rájuk. Büszke, mert
nem egyedül tanulnak egy napfényes luxusingatlanban,
külön szobában, nincs külön számítógépük, nálunk két
gyerekszoba van. Nem panasz, csak mindig elgondolkodom:
nem sok ennyi gyerek, sokan luxusnak tartják és biztosan
számolgatják, hogy lehet ez? ...Ezeknek a bőrük alatt is
pénz van?... Jé, és mindegyiknek van még bicaja is? Nem
folytatom, nálunk a konyhaasztalon, a nagyszobában és
az egyik gyerekszobában is van tanulás, és a jelek szerint
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ez egyáltalán nem gond. Hogy csak egy példát említsek,
Ádámból biztosan nem lesz vegyész, de a többi tárgy
teljesen rendben van.

Jövőre még egy helyszín lép be a tanulóasztalok sorába,
hiszen Bence megy a suliba. Bizony, megvolt az óvodai
búcsúztató, melyet sikerült lekésnem! LEKÉSNEM! Pont egy
órával néztem el az időpontot, amin nagyon elszomorodtam,
hiszen mi lehet olyan fontos ebben az egész nyavalyás
világban, ami miatt a saját gyerekem első ESEMÉNYÉRE nem
érek oda? A zongoravizsgát elértem, gitárvizsga megvolt,
táncbemutató rendben, de Bence első saját önálló története
nem. A legrosszabb az volt, hogy utána a nagyfiamnak
nem is mertem bevallani ezt egészen tegnapig, hiszen mit
papolok én a pontosságról, meg a családról, ha a saját fiam
ballagását lekésem?
Túléltük. Most már volt pár nap a Balatonnál – a családi
nyaralóban –, én is ott tudtam lenni, persze nem végig, de
ezt nem részletezem, hiszen fent már említettem a munkaélet viszony árnyoldalát. Nejem még GYES-en van, tehát
könnyen beszélek, mert ő, mint egy tábori hősnő, kézben
tartja a gyermekek nyaralását is. Nem értem, hogy csinálja,
de mindent mosolyogva, lazán vezényel le, és még ő is élvezi.
A nagyobbak pár napra hoznak barátot is, én meg csak
lesek, és számolom a palacsintákat, reggelire a 4-5
liter tejet, vacsira a két tepsi milánóit. Természetesen
a nagyok már szépen segítenek. A közös főzések
mindig nyárra maradnak, amit mindenki
vár. Krumplipucolás, hagymavágás,
zöldségmosás, tűzrakás, gitározás,
bográcsmosás... Utóbbi rám marad,
de ez így jó.
Csak egészség legyen
és térerő!
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Kérdezze meg
gyógyszerészét...
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Így vész

Orrfolyás, égő szemek, köhögés, viszkető bőr. Az ember
jobbat is el tud képzelni, minthogy ilyen és ehhez hasonló kellemetlen tünetektől kelljen szenvednie egész
nyáron. A rossz hír az, hogy az allergiások száma évrőlévre folyamatosan nő, a jó viszont az, hogy odafigyeléssel és a megfelelő gyógyszerek alkalmazásával akár
teljesen tünetmentesen is átvészelhetjük az allergiaszezont. Az allergiával és annak gyógyszeres kezelésével
kapcsolatos fontos tudnivalókról állandó szakértőnket,
Rábainé M. Katalin szakgyógyszerészt kérdeztük.
Tulajdonképpen mi az allergia?
Az allergia a szervezet védelmi reakciója, ami azonban
eltúlzott, hiszen olyan természetben lévő anyagok ellen
irányul, amelyekkel való találkozáskor normális esetben
a szervezetnek nem kellene semmilyen reakciót mutatnia.
Arról van szó, hogy az immunrendszer egyik fő vonalát
képező fehérvérsejtek elkezdenek védekezni, ennek során
hisztamin szabadul fel és ennek „köszönhetően” tapasztaljuk
az orrfolyást, orrdugulást, szemviszketést, torokfájást, nehézlégzést, esetleg fulladást és a bőrön jelentkező kellemetlen
tüneteket. Fontos tudni, hogy az allergia nem dózisfüggő,
tehát az allergiás reakció jelentkezése az allergénnel való
találkozás esetén mindenképp jelentkezni fog, bármilyen kis
mennyiségről is van szó.
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Mitől alakul ki?
Kialakulásában szerepet játszik
a genetikai hajlam, de az allergia
emellett civilizációs ártalom is. Rengeteg minden azáltal vált
allergénné, mert a levegőben lévő szennyező anyagokhoz
kapcsolódik. Immunrendszerünknek idegen anyagok ezreivel
kell találkoznia, olyanokkal, amelyek újonnan jelentek meg
környezetünkben, így az emberek nem tudnak alkalmazkodni
hozzájuk. A parlagfű is azért annyira allergén, mert nem
őshonos Magyarországon, hanem a huszadik század elején
került hozzánk, így még nem edződött hozzá a magyar
ember génállománya, immunrendszere.
Hogyan lehet kezelni az allergiát?
Ha valaki arra gyanakszik, hogy allergiás, mindenképp
keressen fel orvost, hogy meghatározzák, pontosan mi váltja
ki a tüneteket. Ha már beazonosítottuk, hogy mire vagyunk
allergiásak, első körben érdemes odafigyelni, hogy minél ritkábban találkozzunk az allergénnel. Az állatszőrre allergiásak
ne tartsanak állatot például. Kerüljük azokat a vegyszereket,
élelmiszereket, amelyek allergiás reakciót váltanak ki szervezetünkből. Persze adódhatnak váratlan események is, például
ha egy rovar csípéséről, vagy a nyaralásunk alatt megkóstolt
tengeri herkentyűről derül ki, hogy allergiásak vagyunk rá.
Az ilyen esetekben jelentkező enyhe tüneteket kalcium
pezsgőtablettával enyhíthetjük, komolyabb tünetek, például
fulladás esetén viszont azonnal mentőt kell hívni. Nehéz
elkerülni azt is, hogy a porral, és az ilyenkor
virágzó növények pollenjeivel találkozzunk,
hiszen nyáron a gyakori szellőztetések
miatt ezek könnyebben bejönnek a lakásunkba is, ráadásul a kevesebb eső
miatt jobban szállnak. Sokat jelenthet

viszont, ha például a porallergiások száműzik a lakásukból
a szőnyegeket, vagy, ha mindennap felmossák a lakást.
A nap folyamán hajunkon is „begyűjthetünk” számtalan
olyan pollent, ami allergén lehet, így hasznos lehet minden
este a hajunkat is vízzel leöblíteni.

tünetekre ugyanúgy hatnak, mint az
első generációsak, de bőrtünetekre
kevésbé, tehát, allergiás csalánkiütésre lehet, hogy inkább első generációst
ajánl az orvos.

Gondolom, ezek betartása csak ritkán elegendő ahhoz,
hogy valaki teljesen tünetmentes legyen.

Mitől függ, hogy valakinek tablettát vagy
például orrspray-t ír fel az orvos?

Sajnos igen. És fontos elmondani, hogy az allergia magától
nem múlik el, sőt, a hosszan tartó allergiás tünetek asztmát
is okozhatnak, a nem kezelt allergia pedig hamarabb alakul
át asztmává. Ezért is nagyon fontos, hogy komolyan vegyük
ezt a problémát. Időben gondoljunk rá, hogy felkészítsük
szervezetünket az allergiaszezonra. Már a szezon előtt kell
kezdeni például az orvosok által végzett úgynevezett deszenzibilizációs eljárást is, hiszen ez abból áll, hogy a páciens
egyre nagyobb dózisban kapja az allergén nagyon felhígított
formáját, így mire elindul az allergia szezonja, szervezete hozzászokott, és tünetei enyhébbek lesznek. De a gyógyszerek
között is vannak olyanok, amelyek alkalmazását már a szezon
előtt el kell kezdeni. Ilyen az allergiaellenes gyógyszereknek
az a csoportja, amelyik azt akadályozza meg, hogy az allergiás reakciókért felelős hisztamin egyáltalán felszabaduljon
a szervezetünkben. Az ilyen nátrium-kromoglikát tartalmú
gyógyszerek, szemcseppek hatásának kialakulásához két hét
kell. Az allergiaellenes gyógyszerek másik nagy csoportja azt
akadályozza meg, hogy a már felszabadult hisztamin kifejtse
hatását szervezetünkben. Ezeknek az antihisztaminoknak
két generációját különítjük el, e két generációnak teljesen
eltérőek a mellékhatásaik. Az első generációsoknak mindig
van nyugtató mellékhatása, ezért tilos őket alkohollal és
más nyugtatószerekkel használni, és nem javasolják, hogy
vezessen mellettük az ember. Az ide tartozó gyógyszereknek
van továbbá étvágynövelő és hányáscsillapító mellékhatásuk
is, és okozhatnak szájszárazságot. Mivel a második generációs
gyógyszerek nem rendelkeznek negatív mellékhatásokkal
– leszámítva, hogy nagyon ritkán szívritmuszavart okozhatnak –
az orvosok az első generációs csoport gyógyszereit ma már leginkább csak akkor írják fel, ha
a beteg valamiért nem bírja a második
generációsakat, vagy nem reagál rá jól
a szervezete. Viszont a második generációs szerek bár a légúti és nyálkahártya

A szemcsepp, orrspray, belélegző por helyi hatású szerek.
Ha valakit csak rövid időszakban érint az allergia, mondjuk
egy hónapon keresztül, akkor annál kiválóan alkalmazhatók
ezek a szerek is, amelyek a tablettákkal szemben nem az egész
szervezetben, csak célzottan egy területen hatnak. Az ilyen
szemcseppekről viszont tudni kell, hogy gyakran a helyi hatású
antihisztamin mellett tartalmaznak érösszehúzó hatóanyagot
is, ami nagyon hatásosan és gyorsan szünteti meg a megtágult erek okozta tüneteket, de nem ajánlatos hosszú távon
használni, mert hozzá lehet szokni. A helyi hatású szerek
között vannak szteroidok is, melyeket orrspray és belélegző por
formájában lehet kapni. A szteroid szó hallatán sokan megrémülnek, de mivel ezek rendkívül gyorsan szívódnak fel, csak
az adott területen hatnak, így egyáltalán nem kell attól tartani,
hogy hatással lennének a hormonrendszerre. Viszont nagyon
jól csökkentik az allergiás tüneteket, mert nem a hisztaminra,
hanem a hisztamint kibocsátó fehérvérsejtekre hatnak.
A spray-k alkalmazása bonyolultabbnak tűnik, mint
mondjuk bekapni egy gyógyszert. Ezek használatához
kell némi rutin?
Nem kell megijedni ezektől, nagyon egyszerűen alkalmazhatóak, automatán működnek, egy nyomással épp a megfelelő
mennyiségű hatóanyag kerül a szervezetünkbe. Ezt azért is
fontos hangsúlyozni, mert ez a mennyiség olyan kevés is
lehet, hogy azt esetleg meg sem érezzük, de ettől még nem
szükséges egy újbóli adagot beadni magunknak.
A szteroid tartalmú belélegző porokkal kapcsolatban viszont fontos, hogy megnövelhetik a szájban a gombás fertőzések, vagyis
a szájpenész kialakulásának lehetőségét,
mivel csökkentik a száj-nyálkahártya
ellenálló képességét. De ezt egyszerűen
megakadályozhatjuk úgy, ha a spray használata után szájöblítést végzünk.
Maul Ágnes
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Tévhitek
a szerelemről
A lovagkorban egy lovagnak volt egy
felesége, aki szülte a gyerekeket, vezette
a háztartást, esetleg többségében
a gazdaságot is irányította. A lovagnak
emellett volt egy szerelme, ami legtöbbször
plátói volt: a torony ablakából kihullatott
zsebkendő szimbolizálta ezt az érzelmi
rajongást, a lovag szexuális élete mégis
a feleségével zajlott leginkább, akivel
testi, pénzügyi, gazdasági, pedagógiai
szövetségesek voltak. A mellékesen
létező rajongó szerelemért pedig lehetett
párbajozni, meg lehetett halni érte. Volt
olyan középkori nőtanácskozás Párizsban,
mely kimondta, hogy a házasság és
a szerelem kizárja egymást, nem lehet és
nem is szabad összekeverni őket.
A szerelmi házasságok több mint fele öt
éven belül felbomlik, és ha valaki becsületes,
elismeri, hogy a régi érdekházasságok,
házasságközvetítők által összehozott
együttélések tartósabbak voltak. Ennek egyik
fő oka, hogy a modern társadalomnak nincs
meg az „otthonom a váram” életérzése: el
lehet lenni család nélkül, szingli módon is,
még a gyerekneveléshez sem feltétlenül
kell apuka. Megnőtt az egyén társadalmi
szabadsága, biztonsága, és lecsökkent
a család szociális biztonsági funkciója.
Harmincas éveimben jártam Indiában, ahol
egy ottani ismerősömmel beszélgettem, és
megkérdeztem, miért nincs ott olyan sok
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válás. Egyrészt, mert az a társadalom kiveti
magából az elvált nőket, másodszor hisznek
a reinkarnációban. „Elviselhetetlen a feleségem. Elválok tőle? De hát akkor a következő
életemben megint jön!” (Ez annyira komoly,
hogy indiai fegyintézetekből 25-30 évre ítélt
fegyenceket engedtek haza egyhónapos
szabadságokra a családjukhoz, és ennek leteltével vissza is mentek a börtönbe – mindezt
egy olyan országban, ahol
nem volt lehetőség
a személyi azonosításra. Miért jön vissza?
– kérdeztem a smas�szert. „Uram, ölt,
nem akarja átvinni
a következő életére.”)
A legfontosabb
azonban – mondta
a barátom –, hogy nálunk
két ismeretlen ember kötött
házasságot, méghozzá lehet,
hogy még gyerekkorukban, amikor
először látták egymást életükben.
Elkezdtek együtt élni, szexuális életet
folytatni, és lassan elkezdtek feljönni a nulláról egy magasabb, elfogadhatóbb szintre.
„Ti egy szerelem csúcsán köttök házasságot,
ahonnan csak lefelé lehet jönni”, mondta.
Eötvös József írja naplójában, hogy
a házasság nagyon jó dolog, csak
kicsit sokáig tart. Ez tényleg
így van. Egy ókori, középkori

házasság addig tartott, amíg a feleség
bele nem halt valamelyik gyerek szülésébe,
amíg a férj el nem esett a törökkel vagy
a tatárral, a labancokkal, az osztrákokkal
vívott csatában, vagy amíg a pestis- vagy
kolerajárvány el nem vitte mindkettejüket.
Egy ilyen kapcsolat nem tartott 50-60 éven
át, az emberek is rövidebb ideig éltek.
„Majd a szerelem átalakul szeretetté”
– hangzik a frázis. Vagy igen, vagy nem, sőt:
elviselhetetlenné, idegenné
válhat a kapcsolat
végszavakkal,
önismétlésekkel.
Ilyenkor jön a válás.
Ha király lennék,
az volna az első
rendeletem, hogy
egy házasság öt
évre szól, ezután
magától megszűnik,
ha pedig hosszabbítani
akarnak, akkor jöhet az újabb
öt év. Erre az emberek szeme
fel szokott csillanni, de aztán azt
kérdezik: na és a gyerekek? Én azonban
nem hiszek azonban a közhelyekben, hogy
a szülő vagy az anya hivatalból szereti
a gyerekét, hiszen elég sokat dolgoztam
olyan gyerekekkel, akiknek abból ered
minden bajuk, hogy nem szerették,
nem szerették megfelelően, vagy
nem szerették eléggé. Tágra nyílt
a szemem, amikor fiatal koromban
egy orvosnő körbevezetett

az újszülöttosztályon, és közölte, hogy
a kisbabák többsége azért beteg, mert
ciróka-hiánya van, pedig igaza volt. És
ugyanígy a felnőttek is belebetegszenek,
ha nem kapnak elég szeretetet, törődést –
márpedig hivatalból nem szeretjük egymást.
Lehet, hogy nagy barátság és összetartozás
bomlik ki a szerelemből, de ugyanígy meg is
utálhatják egymást a felek.
Az igazi szerelem szenvedély. Ritkán támad
fel az emberben. Nem szabad minden
tetszést, megkívánást, flörtöt kinevezni
szerelemnek, hogy megfeleljünk a hamis
utasításnak: színvonalas nő vagy férfi csakis
szerelemből fekszik le valakivel. Igaz ez?
Sokan nem is tudják, hogy a valóságban
milyen a partnerük, mert a szerelemben
mindenki a legszebb arcát mutatja,
engedi, hogy ráképzeljenek nagyszerű
tulajdonságokat, és akkor a partnerük
tulajdonképpen a saját fantáziáiba
szeret bele.
És igaz-e, hogy szerelemben mindent
szabad? Hát nem. Szerelemben sem szabad
értelmetlen szenvedést okozni, vagy
nem csillapítani valakinek a fájdalmát, ha
módunkban állna! Mert ez a két dolog
az igazi bűn.
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Kérdezze meg
kezelőorvosát...
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Harminc fok feletti kánikulát az ember nagyszerűen
elvisel a tengerparton, de a lakásban, a városban és az
irodában már kevésbé – különösen annak fényében
nem, hogy az irodai lét az évnek ebben a szakában
további kockázatokat rejt magában. Két szakembert is
megkérdeztünk a témáról.

Dr. Tóth Brigitta belgyógyász
A nyári forróságban mindenki hűvösre vágyik, de mi az
az ésszerű hőmérséklet, amire még egészséges lehűteni
légkondicionálóval az irodát, a lakást?
A test belső hőmérsékletének állandó szinten tartása a hőtermelés és a hőleadás egyensúlyának eredménye. Melegben
túlmelegedés ellen védekezve csökken a hőtermelés és fokozódik a hőleadás. Amikor a bőr erei kitágulnak a bőr hőmérséklete megemelkedik, a bőrrel érintkező levegő felmelegedik,
és fokozódik az izzadságtermelés. Az izzadság elpárologtatása
pedig hőelvonással jár, így a test hőmérséklete csökken. Ha
izzadtan, kipirulva menekülünk a légkondicionáló hűvösébe,
az átnedvesedett testünket, ruhánkat érő hideg,
száraz levegő akár az esetek 90%-ában
megfázáshoz vezethet. Ezért alapszabály,
hogy a kinti levegőhöz képest ne állítsuk

be 6-7 foknál hidegebbre azt. (pl. 34 fokot mérünk árnyékban,
az ideális benti hőmérséklet 27 fok).
Milyen panaszaink lehetnek a légkondicionáló okozta
folyamatos légmozgástól, illetve a kiáramló hideg
levegőtől?

A légkondicionáló lehet áldás és átok. Az élet számos területén szükség van a klímaberendezésre. Nagy melegben az
agy tompa, csökken a koncentrálóképesség. A hőség okozta
rosszullétek vagy éppen a folyadékveszteség megelőzésének
ideális eszköze a jól beállított, megfelelő helyre szerelt, nem
túl alacsony hőmérsékletre kapcsolt, szakszerűen karbantartott
klímaberendezés. A helytelenül használt légkondicionáló
azonban a nagy légáramú, hideg, száraz levegő miatt igen
gyakran okoz meghűléses tüneteket, nyári náthát, ízületi
panaszokat, izomfájdalmakat, kötőhártya-gyulladást, sőt
a kontaktlencse kiszáradását is. Aki egyedül él, a saját szükségleteihez tudja igazítani. A közösségi használók (pl. munkahely,
család) figyelembe kell, hogy vegyék a közösség tagjainak
egyéni igényeit, érzékenységét is. Itt jegyezném meg, hogy
vannak, akiknek a szervezete különösen érzékeny klímaberendezésre, így képtelenek „együtt élni” a légkondicionálóval, hisz
a panaszokat megelőzni nem lehetséges. A konfliktushelyzetek
elkerülése végett célszerű alacsony ventilátor-fordulatszámot
beállítani, hogy a nagy légáram keltette megfázást, fejfájást
elkerüljük. A klímakészüléket vásárlásakor jobb, ha a kánikulára gondolva kissé túlméretezzük, ilyenkor az kisebb légsebesség mellett is képes tartani a beállított hőmérsékletet. Célszerű
még a vásárlás/szerelés előtt eltervezni a készülék helyét.
Olyan irányba kell terelni a levegőt, ahol keveset tartózkodunk.
A légáram soha ne irányuljon közvetlenül emberekre.
Igaz, hogy a klímaberendezések akár különböző
fertőzéseket is terjeszthetnek?
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A légkondicionálók „mellékhatása” egyrészt a már
említett hideg levegő következménye, másrészt a kiáramló
levegő minőségéből adódik. Ha
a készülék bekapcsolását követően kellemetlen, poshadt szag
áramlik a berendezésből annak oka lehet a lerakódott kosz, por,
baktérium- és gombatenyészetek. A leggyakrabban található
kórokozók közül legfontosabb a legionella. Összetett tünetekkel járó atípusos tüdőgyulladást okozhat, Magyarországon
évi 50-100 eset fordul elő, 1998 óta kötelezően bejelentendő
fertőző betegség. Előfordulása a hagyományos szobai berendezésekben meglehetősen csekély, a kórokozó szaporodásához
meleg, nedves közeg szükséges. Kialakulhat még túlérzékenység okozta tüdőgyulladás, asztma, allergia, különböző gombás
fertőzések, de ezek a betegségek a készülék megfelelő, gondos
karbantartásával természetesen megelőzhetők. A karbantartás
már tavasszal esedékes és szakember feladata. Fontosságát
pedig egy felmérés adatával hangsúlyoznám: kimutatták,
hogy a légkondicionált helyiségekben (irodaházak, plázák),
ahol nem végeznek karbantartást, a por és szennyezőanyag
koncentrációja akár nyolcvan-százszorosa is lehet az utcai
levegőben mérthez képest.
Kell szellőztetni a klímaberendezés mellett is?
Napközben nincs értelme a szellőztetésnek, hiszen felmelegítjük a helyiség hőmérsékletét, fokozzuk a készülék fogyasztását.
Van, aki nem bírja a bezártságot, ilyenkor ki lehet nyitni rövid
időre egy ablakot, de kereszthuzat ne legyen. Kánikulában
a szellőztetés ideális időpontja az esti vagy a kora hajnali
órákra esik. Könnyen megfázhatunk, ha éjszakára bekapcsolva
hagyjuk a klímát, jobb nyitott ablak mellett aludni.
A hőség elleni védekezésről ma már szinte kizárólag a légkondicionálás jut eszünkbe, pedig nyilván van számos olyan
praktika, módszer, amivel elviselhetővé tehetjük a kánikulát.
Természetesen. Első jó tanácsom az lenne, hogy ha tehetjük,
zárjuk ki a meleget. Ha napközben alaposan besötétítünk,
becsukjuk a nyílászárókat és csak az esti órákban szellőztetünk,
csinálunk egy kis kereszthuzatot, az igen hatásos. Alkalmazzunk váltózuhanyt (langyos – meleg – hideg sorrendben),
akár naponta többször is. Ne feledjük el azonban, hogy ez

hűsítő fürdő és nem tisztálkodás. A túlzásba vitt szappanhasználat már bajt okozhat, mert eltávolítja a bőrvédő zsírréteget,
elősegítve ezzel a bőr kiszáradását, a bőrön élő jóindulatú
mikrobák elszaporodását, kórokozóvá válását. Ha nincs lehetőségünk beállni a zuhany alá, segíthet, ha hideg vizet csorgathatunk a csuklónkra, hideg vízzel masszírozhatjuk fejbőrünket.
Arc- és testápoló kenőcseinket tartsuk a hűtőben és hidegen
kenjük magunkra. A hosszú hajú hölgyek fogják össze a hajukat, vagy fésüljenek kontyot, hogy szellőzzön a hátuk.

Dr. Feminger Andrea szemészorvos
Mi a könny szerepe?
A szem felszínét, a szarués a kötőhártyát borító ún.
könnyfilmnek több funkciója
van. Egyrészt a szaruhártya
külső rétegének, a hámnak
a felszínét simává változtatja és
így lehetővé teszi a tiszta, éles látást.
Másrészt „átmossa” a szemfelszínt, így
védi a kiszáradástól, eltávolítja róla a szennyeződéseket
és a könnyben található természetes védőanyagok segítségével védi a fertőzésekkel szemben. Szemszárazság esetén
szúró, kényelmetlen, égő érzést érzünk, olyan, mintha homok,
idegentest került volna szemünkbe, illetve fáradtnak érezhetjük magunkat és ilyenkor jól esik becsukni a szemünket. Az
előbbi panaszok mellé gyakran társul a szem kivörösödése,
mely bizonyos fokú gyulladást jelez.
Milyen okai lehetnek a szemszárazságnak?
A szemszárazságnak alapvetően két oka lehet: vagy kevés
könny termelődik, vagy a mennyiség elegendő ugyan, de
az összetétel nem megfelelő, és ennek következtében például
hamarabb elpárolog és nem tudja betölteni védő funkcióját.
De külső tényezőknek is van szerepe. Például ha valaki légszennyezett környezetben él, a levegőben keringő anyagok
– por, füst, kipufogógáz stb. – „meg tudják ölni” a könny
réteget. Aki sokat ül komputer vagy a tévé előtt, kevesebbet
pislog, mint kellene, így könnye elpárolog, ami miatt szemét
fáradtnak érzi és előfordul, hogy homályosan lát.
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Mi a helyzet a kontaktlencsével? Nem okoz további
problémákat?

A komputernél a monitor elhelyezkedése is számít:
az a legjobb, ha szemmagasságban vagy egy kicsit lejjebb van,
hiszen ha felfelé kell nézni, szemünket tágabbra nyitjuk,
és ez elősegíti a könny elpárolgását. Ez apróságnak tűnik,
de egyes esetekben nagy jelentősége lehet. Autóvezetés
közben a kocsiban üzemelő légkondicionáló, illetve
a lehúzott ablak is szárító hatást fejtenek ki.
Vagyis elsősorban külső tényezőkre vezethető vissza
a kellemetlen, égő érzés?
A negatív, „káros” környezet vagy tevékenység elősegíti
a probléma „manifesztálódását”. Előfordul, hogy csak akkor
van panasz, ha e tényezők valamelyike fennáll, de többnyire
belső ok vezet a szemszárazsághoz, például a könnymirigy
betegsége, kötőhártya-betegség vagy autoimmun megbetegedések. A krónikus szemhéjszél-gyulladás is szemszárazsággal jár, mert a könny zsírrétege a szemhéjban termelődik,
és ilyen esetekben ez a réteg nem tud rendesen kialakulni,
ami fokozott párolgáshoz vezet. Daganatos betegségekhez
vagy a depresszióhoz is kapcsolódhat szemszárazság, ám
gyakoribb, hogy éppen a felsorolt betegségekben alkalmazott
gyógyszeres kezelés okozza. Tipikusan ilyen hatást fejthetnek
ki egyes antihisztamin-tartalmú allergia-ellenes készítmények,
a szív- és érrendszeri megbetegedések esetében alkalmazott
béta-blokkolók, vérnyomáscsökkentők, vagy például az antidepresszánsok, a fájdalomcsillapítók, a gyulladáscsökkentők,
sőt, a fogamzásgátlók is. A fogamzásgátlót szedő nők szervezetében kevesebb könny termelődik. A menopauza idején
jelentkező hormonszint-csökkenés is csökkenő könnytermelődéshez vezet, vagyis a klimaxszal is együtt jár a szárazszeműség. Természetesen ezekben az esetekben azért komoly egyéni
különbségek mutatkozhatnak, általánosságban viszont az
öregedéssel minden mirigy termelékenysége csökken. Vagyis
az idő előrehaladtával a férfiak szeme is egyre szárazabb lesz,
de őket azért kevésbé érinti a probléma.

A kontaktlencse nedvesen tartásához kellő mennyiségű
könnyre van szükség, különösen sarkalatos ez a kérdés a lágy
kontaktlencsék esetében. Vannak olyan páciensek, akik nem
is képesek lencsét viselni a munkahelyükön a monitor előtt
ülve, főleg ha működik a klímaberendezés. Számítógép
előtti munkához számukra mindenképpen jobb megoldás
a szemüveg viselése.

HIRDE TÉS

Intsen búcsút
a szemszárazságnak!

Mit tehetünk, ha folyamatosan
problémát okoz a szemszárazság?
Az a tapasztalatom, hogy a szárazszempanaszokkal küzdő emberek többsége először
a patikában keres enyhülést a bajára. Én azt tanácsolom,
hogy a fenti panaszok esetén forduljunk szakemberhez, aki
ez esetben a szemész szakorvos. Ők bizonyos vizsgálatokkal
tájékozódhatnak a könny mennyiségéről és minőségéről, meg
tudják állapítani, hogy vannak-e a szemfelszínen olyan száraz
foltok, ahová nem tapad jól a könny. E vizsgálatok alapján
tudnak megoldást javasolni a problémára.
Mi alapján lehet választani a sok készítmény között?
A szemszárazság hosszabb távon úgynevezett irritatív kötőhártya-gyulladáshoz vezet, melynek következtében az erek
kitágulnak, a szem vörös lesz. Léteznek olyan készítmények,
amelyek csak összehúzzák a kötőhártya kitágult ereit, így
elsősorban tüneti kezelésre alkalmasak, bár valamennyire
csökkentik a gyulladást is. Ideig-óráig ez megfelelő, hosszabb
távon azonban pont az ellenkezőjét lehet elérni a használatukkal. Sokkal jobb, ha a szakorvosunkkal folytatott konzultáció
alapján megpróbáljuk pótolni a hiányzó könnyet. Erre kiválóan
megfelelnek a műkönnyek, más szóval nedvesítő szemcseppek. Nagyon sok készítmény van forgalomban, a könny
összetételét, szerkezetét próbálják meg utánozni. Olyan csepp
az ideális, melynek hatása hosszan tartó, a nedvesítés mellett
regenerálja is a szem felszínét, nem kell belőle sokszor csepegtetni és a felbontás után sokáig használható. Hogy kinek hány
cseppentésre van szüksége, az a panasz súlyától függ, ám
nagyon fontos a rendszeresség. Reggel és este mindenképpen
ajánlatos csepegtetni.

 Lubrikál,
véd
 Nedvesít
 Regenerál
 Táplál
Kérjen ingyenes termékmintát
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