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Kalmár András interjúja

zt azért nehezen tudom elképzelni.
ólad már kisgyerekként kiderült,
De valóban, ez a film tele van
hogy tehetséges vagy, vagy
Evíziókkal.
R
Szerette a közönség?
apránként vette tudomásul a család,

Fotók: Falus Kriszta, NFI

Művészként egy kicsit gyerek maradtam
Minden szerző hasonlít történeteinek hőseihez. Jankovics Marcell is olyan, mint János, aki
vitéz lett, és Fehérlófia, aki legyőzte a sárkányokat. És a Magyar népmesék sok-sok hercege, szegénylegénye, meg legkisebb fia. Segédmunkásként kezdte, most pedig már a Nemzet
Művésze, az MMA tiszteletbeli elnöke, de nemzetközi sikerei is számottevőek, a Sisyphus
című filmjét Oscarra jelölték, és dolgozott a Disneynek is. Az októberben 79. születésnapját
ünneplő művésszel a járványhelyzetre való tekintettel házának kertjében beszélgettünk.

egy elismerő kritikát a
New York Timesban a Fehérlófiáról.
OAztlvastam
hittem, valami régi cikket dobott

fel a net, de nem, ez egészen friss volt,
augusztus végén jelent meg. Csak
most került ki a film a tengerentúlra?
Amerikai–magyar koprodukcióban digitalizálták,
ami egyúttal felújítást is jelentett. De ez egy régi történet, ’84-ben, az olimpiával párhuzamosan volt egy
animációs megmérettetés Los Angelesben, de persze
mi nem mehettünk az olimpiára, mert szolidárisnak
kellett lennünk a Szovjetunióval. (Fiatalabb olvasóink
kedvéért hadd mondjuk el: az 1980-as moszkvai olimpiát az amerikaiak bojkottálták, így az azt követő ’84es Los Angelesit pedig a Szovjetunió és „szövetségesei”.)
Ott és akkor a Fehérlófia bekerült minden idők
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legjobb ötven animációs filmje közé, és most, a felújítás kapcsán újra felfedezte a közönség. De azt írják
róla, hogy „psychedelic animation”, ami nem esik jól.
A legendás Beatles-rajzfilmhez, a Sárga tengeralattjáróhoz hasonlítják, amelynek az alkotói állítólag folyamatosan „utaztak”, mialatt a filmet csinálták. Három
évig készült a Fehérlófia, ha ennyi ideig be vagy állva,
nem tudsz rajzfilmet csinálni, meg kb. semmit sem.
Persze tudom, hogy miért írták ezt: a Fehérlófia álomszerű, annak terveztem. Az álom és az „utazás” hasonló állapot. De nagyon örülök, hogy ennyi év után
Amerikában is fölfedezték, úgy volt, hogy az ottani
mozikban is vetítik, de sajnos jött a vírus. Még valamikor tavasz előtt felkértek, hogy a felújított változat
színeit állítsam be itthon. Örülök, hogy ezt rám bízták, de mivel a technika állandóan fejlődik, a következő filmemnél lehet, hogy már nem is kellek.

Csak 420 000 nézője volt, ami a János vitéz után
szinte megalázó, hiszen azt másfélmillióan látták.
Én kértem, hogy október 22-én legyen a díszbemutató, mivel október 21-én van a születésnapom.
De Dargay ugyanakkor csinálta meg a Vuk egészestés változatát, és azt meg mikulásra ki kellett hozni. December 5-én jelent meg az ő filmje, és abban
a pillanatban az ország összes mozijában levették a
műsorról a Fehérlófiát. Lehet, hogy Aczél elvtársnak nem tetszett a film mottója, amivel a szkíta, a
hun, avar és a többi pusztai nép emlékének állítottam emléket. Ma is sokakat bosszant, ha valaki ősi
gondolatokat táplál. De ez a mese onnan jön, ez egy
közép-ázsiai történet, azok a népek pedig a rokonaink voltak. Amikor levették a műsorról, azt nagyon
rosszul éltem meg...

zt szokták mondani, hogy minden
kamasz született költő, csak ahogy
Amúlik
az idő, elmarad a versírás.
És minden gyerek szeret rajzolni,
csak aztán valahogy abbahagyják.
Te viszont maradtál a rajznál...

A gyerekek nem hagynák abba, csak elszürkül az életük a rossz nevelés miatt. Sajnos szövegcentrikus a világ, és folyton lebeszélik a fiatalokat a képes nyelvről.
Pontosan látom a helyzetet, mivel rengeteg gyerekpályázat-zsűriben veszek részt. Ráadásul nekem az a
titkom, hogy művészként egy kicsit gyerek maradtam. Megőriztem a nyitottságot a világra, a rácsodálkozás képességét, azt, amivel fölfedezed a dolgokat.
Ha úgy tekintesz magadra, mint aki kész van, akkor
az azt jelenti, hogy bezárkóztál. Akkor olyan lesz az
életed, mint az autóvezetés, automatikusan azt csinálod, amit kell, de nem lesz invenció. Az autóvezetésnél persze nem jó, ha invenció van, mert akkor jön
a karambol, de a filmkészítésben nem hátrány, sőt.

hogy ez a gyerek bizony rajzolni fog?

Van genetika a történetben, mert az anyai nagybátyám és az apai nagynéném is képzőművészeti főiskolát végzett. A nagybátyám alkalmazott
grafikusként élte le az életét, szörpökre, konzervdobozokra, cigarettákra meg plakátokra csinált
grafikákat. A nagynénémnek nem jött össze, de nagyon akarta, hogy én vigyem valamire. A háború
után, amikor az apáméknak végre lett annyi pénze,
hogy a bérházbeli lakásunkat, ami tele volt belövéssel, rendbe hozzák, nekem meg volt engedve, hogy
telerajzoljam a falakat a festés előtt. Kisgyerekként
mániákus rajzoló voltam, szerintem hamarabb rajzoltam, mint beszéltem. Akkor ott, a falakra politikus-karikatúrákat csináltam, a szomszédok meg a
festők megtapsoltak, annyira tetszett nekik. A nagybátyám ugyanakkor azt mondta, hogy ez egy rögös
pálya, úgyhogy amikor leérettségiztem, inkább
építésznek akartam menni, mert azt gondoltam, az
a szakma praktikus is, ugyanakkor van benne an�nyi művészet, amennyi nekem örömet okoz. Nekem
mániám, hogy hasznos legyen az ember.
Egyszer volt Szilágyi Jánossal egy tévés beszélgetésünk, neki is elmondtam, hogy azért vágtam bele,
mert hasznos akartam lenni. De ő kinevetett, hogy
ez milyen hülyeség, miért kéne egy rajzfilmesnek
hasznosnak lenni? Pedig a művészet is hasznos dolog.
Ez nem olyanfajta direkt haszon, hogy mennyi pénzt
hoz be, hanem szellemi haszon. Egyszer valaki azt
mesélte, hogy az ő kisfia zsarolható a Fehérlófiával.
Amikor megkérdezte a gyereket,
hogy mit eszik ezen a vackon,
akkor a srác azt mondta,
hogy „Apa, ezt azért szeretem, mert én ilyeneket álmodom”.
Tudod, nekem mindig azt mondták,
hogy az én filmjeimnek az a baja, hogy
nem gyerekeknek szólnak. Nem úgy,
mint a Dargay
filmjei.

Arra nagyon büszke vagyok, hogy a teheráni
animációs filmfesztiválon ’74-ben vagy ’75-ben
a Sisyphus című filmem
az ottani gyerekzsűritől kapta meg a fesztivál
nagydíját. Azóta én gyerek-mániákus vagyok.
Fontos a gyerek szemét
figyelni. Olyan gyerekkel is találkoztam már,
aki végigülte Az ember
tragédiája című filmemet, pedig az felnőtteknek szól. Vannak nagyon
érdekes gyerekek... mindig azzal biztatom magam, hogy talán én is
ilyen voltam.

E

mlítetted a
János Vitézt,
ez a filmed
sokunk gyerekkorának
meghatározó élménye volt.

Az akkori főnökömnek, a most 91 éves dr. Matolcsy Györgynek – az ismert közgazdász apjának
– köszönhető ez a munkám, ő harcolta ki, hogy
végre mozifilm hosszúságú rajzfilm is készülhessen, és erre jó alkalom volt Petőfi születésének
1973. évi 150. évfordulója. Borzasztó feszes volt
az ütemterv, 22 hónapunk volt, és én csak úgy
vállaltam, hogyha Nepp József rajzol, animál nekem – korábban én is animáltam Neppnek két
Mézgában. Ternovszky volt a másik, aki nélkül
nem vágtam volna neki, megmondtam, hogy a
Béla kell nekem. Ugyanez volt Richly Zsolttal,
kértem, hogy ő lehessen a főhátteresem. Nélkülük
nem tudtam volna megcsinálni. De ez egy ritka kivételes helyzet volt, mindent megkaptunk, az volt
az „egyetlen” feltétel, hogy határidőre készüljön
el, és hogy jó legyen.
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serhalmi
hangján szól
Ca főhős.
Ő a te
ötleted volt?

Talán... Tyutyu nekem
mindig a magyar hőst
jelentette. Ő olyan vagány, mint János vitéz, és ez a vagányság
a hangjában is benne van. És nagyon jó
ember, átvettem a Fehérlófiába is. De a többi szereplőnél nem én
voltam a döntnök, Vajda Pista szinkronrendező barátom vállalta
a hangrendezést, én az
egyik fülemre egyáltalán nem hallok, ezért
mindig kell mellém
valaki, ha hangról van
szó.

Delhusa Gjon
énekli...
Abetétdalt
Eredetileg az Illés együttesre gondoltam. De épp
akkor disznólkodtak valamit – persze politikailag – Angliában, és le lettek tiltva. Szörényiék már
akkoriban nagyon magas minőséget hoztak, szakértelemben, technikában és színvonalban is. Amúgy én
nem akartam betétdalokat a filmbe, de köteleztek rá,
azt mondták, kell bele, különben nem lesz közönség.
Persze emiatt dalszövegeket is kellett írni, mert ugye a
Petőfi alexandrinusai nem énekelhetőek, és az volt Matolcsy ötlete, hogy kedvenc költőjét, Weöres Sándort bízzuk
meg a feladattal, „Hogy vállalja a Sanyika.” Na, ezt úgy
kell elképzelni, mint egy szertartást. Szépen meg kellett
őt hívni, kocsit küldeni érte, és akkor eljöttek Amykával,
a feleségével. Leültünk négyen, én még fiatal surmó voltam, talán harmincéves, vagy csak huszonkilenc. Mellettem Matolcsy mint felnőtt, diplomatikus ember, velem

szemben a két idős, legendás költő, és énnekem kellett
eldadognom a sóhajomat... „Én nem szeretem a hősöket, a hősök mindig megütik a bokájukat.” – ezt mondta
Sanyika. De közben mozgott a feje, mert az asztal alatt
rugdosta az Amy, aki azt szerette volna, hogy Weöres elvállalja a melót. Kénytelen voltam elnevetni magamat, de
persze megértettem, hogy ez az ő döntése. És akkor jött
Rímhányó, aki mint tudjuk, mindenre képes.

...a rímhányó Romhányi József...
Eleinte voltak indulatok, hogy „Petőfi és Romhányi, hát hogy jön az össze”, de aztán lecsillapodtak
a kedélyek.

ulajdonképpen
hogy kerültél az
Tanimációhoz,
hogyan

lett belőled illusztrátor,
képzőművész?

Az Erőmű Javító és Karbantartó Vállalat – akkori
nevén Erőkar – anyagvizsgáló laboratóriumában a vasat raktam egyik halomból a
másikba. Ez érettségi után volt, közölték velem, hogy én a büdös életben nem
kerülök be semmilyen egyetemre, mivel
apám börtönviselt ember volt, '56-ban
szabadult. Kitelepített, megbélyegzett
család voltunk. Amikor kiderült,
hogy én rajzolok, akkor a laborvezető Becker Pista azt mondta,
hogy amíg lerajzolsz mindenkit közülünk, addig nem kell
mást csinálnod. De volt az
Erőkarnál még egy fantasztikus ember, dr. Szabó Lajos,
aki most 93 éves – tartjuk
a kapcsolatot, pont a héten kérte, hogy küldjek
át neki képeket a Toldiból. Ő amatőr bábos

volt. Művezetőként dolgozott. Hívták a Pannóniába,
nem vállalta, de beajánlott engem. Felvételi „rajzvizsgát” tettem, aztán Matolcsy kérte az életrajzomat. Én
őszintén elmondtam neki, hogy gáz van, ha én beírom ide, ami az életem, akkor biztosan nem fognak
fölvenni. Aztán anyám bement, és megbeszélték, hogy
írunk egy hamis életrajzot. Sokan nyafognak, hogy
min mentek keresztül, de nekem így teljes az egész.
Valahogy úgy van, hogy le kellett menni mélyre azért,
hogy föl tudjak emelkedni. Én megfogtam az Isten lábát, ő pedig felemelt, és a tenyerére rakott.

És a jelek szerint ott is tart...
Hát, majd meglátjuk.

szakmádban elképesztő áttörést
a számítástechnika, de
Atehozott
te maradtál a kézi
rajznál...

Annak ellenére, hogy
nem tanultam meg számítógépen
rajzolni, imponálónak tartom a lehetőségeit. A Csodaszarvas filmben Gémes József kollégám
bevállalt egy csomó komputeres feladatot, a londoni
szín már digitálisan készült,
de még papíron rajzolták,
tehát be kellett szkennelni a
rajzokat. Azt szoktam mondani a komputeres srácoknak, hogy
a végén, ami meg fog maradni –
például a Toldiból –, azok az én
rajzaim, amiket otthon őrzök.
Mert az, hogy minden felmegy
a felhőbe, nem jelent semmit.
Ki tudja, mi lesz azokkal az
adatokkal. Évi, a feleségem,
fiatal korában horoszkópokat csinált, és amikor
összeismerkedtünk, azt
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mondta, hogy a filmes pálya az a
Neptun hatása alatt van, tehát tünékeny munka. Valószínűleg a film
mint műfaj egy ilyen XX. századi
örömködés volt, és gyanítom, hogy
ennek is lealkonyul.

mlítetted a Toldit,
ami hamarosan
Eelkészül.
Hogyan
tovább? Gondolom,
tele vagy tervekkel.

Nincs terv. Öregség van. Jó, van egy nagy tervem,
ami nem rajzfilm, hanem könyv, a Biblia jelképeiről.
Ez egy 10 000 oldalas kötet lesz, hogyha a végére
érek. De persze nem fogok a végére érni, ugyanakkor borzasztó jó hobbi.

múltmentés célból csinálom, ahogy
a magyar népművészetbe sem divatból szerettem bele. Tragikus, hogy
nemzedékek nőnek föl úgy, hogy
nincs tudomásuk arról, ami előttük
történt, az idő számukra csak a jelen pillanattól érvényes a következő
pillanatig. Így az egész világ tönkre
fog menni. Az úgynevezett magaskultúra, amit fölépítettünk, az le van
már sajnálva.

hozod
szóba a halált.
Sokadszorra
Igen, persze. Félek is. A Toldi befejezése miatt nagyon. Folyamatosan gondolok rá. Reggelente 48-52
a pulzusom.

Miért ne érnél a végére?

De az jó, nem?

Mert nem fogom megérni. Talán a Fennenvaló sem örül annyira annak, hogy elemzem a szent
szövegeket. Évek óta készültem erre, megvettem a
Hertz-féle Tóra-fordítást, és minden szakirodalmat,
összegyűlt egy valóságos kis könyvtár. Hagyomány,

Jó, de bizonyos érték alatt már pacemaker kell. 79
évesen természetes, hogy foglalkoztat az elmúlás, de
azért éjjel nem verítékezve ébredek azért, mert meg
fogok halni. Maga a tény, az nem zavar. Csak a hozzávezető út. n

A

ajánlja

Püspöky László a Pesti Vigadóban

Totem címmel nyílt meg Püspöky László grafikus- és festőművész emlékkiállítása a Pesti Vigadóban. A múlt század
hetvenes éveinek első felében induló magyar grafikusművész-nemzedék egyik, a közelmúlt négy és fél évtizedének
meghatározó jelentőségű életművét építő tagja volt Püspöky István. A grafikus-festő az ún. valóság elemeit és alakjait
emlékszerűen megragadó és megidéző művészi kifejezés azon alkotója volt, akinek lírai árnyaltságú, expresszív
hevülettel interpretált, szürreális látomásokkal áthatott művei a szimbólumok, a metaforák és az allegóriák világába
emelkednek, és ezáltal e szférákba kalauzolják műveinek szemlélőit is.
Október 7-én 18 órától a tárlathoz kapcsolódóan kötetlen beszélgetésre kerül sor művészbarátokkal és Wehner Tibor
művészettörténésszel, a tárlat kurátorával.
A kiállítás október 18-ig látogatható a Pesti Vigadóban.
További információk: www.vigado.hu

Ringató foglalkozás a Nemzeti Táncszínházban!
Közös éneklésre, játékra hívják a családokat a Nemzeti Táncszínházba péntek délelőttönként! A Ringató foglalkozásokon megismertetik a kisgyermekes
családokkal a zenei nevelés lehetőségeit. A szervezők célja, hogy a szülők és a gyerekek átéljék a közös éneklés és játék élményét. Mindenkit szívesen
látnak, aki maga is úgy érzi, fontos a művészet eszközeivel történő nevelés, aki szívesen énekel, bővíti
a dalkincsét, vagy éppen ő maga bátortalan az éneklésben. Énekszóval, ölbéli játékokkal, hangszerjátékkal veszik körül a gyerekeket – a Ringatón nincs
szándékos fejlesztés, de a fejlődés megtörténik.

Fotó: Fiskus Olga

A határainkon túl is ismert, népszerű módszer kidolgozója Gróh Ilona zenepedagógus.
További információk és jegyvásárlás: tancszinhaz.hu
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Szentkuty Nikolett írása

Paraziták

a gyermekközösségekben

E

lőfordulhat bárhol,
bármilyen közösségben, kortól, nemtől
függetlenül, de gyermekközösségekben a leggyakoribb, majd innen fertőződhetnek
tovább a családtagok, gondozók, pedagógusok. Terjedését az alábbiak segíthetik elő: közvetlen érintkezés, összebújás, együttalvás, közös játék, -fésű
használat, a ruházat – főleg a sapka vagy a sál – megosztása, plüssállatok, ágynemű. A fejtetűre jellemző a
gyors, 5-7 napos fejlődési ciklus: a lerakott petékből
ennyi idő alatt fejlődik ki a rovar, amely újabb petéket rak le, megfertőzve az egész fejbőrt.

K

E

A

z élősködők által okozott betegségek egy része
lőző cikkünkbőrtünetekkel jár, melyet viszketés kísér az élősben a leggyaködőre jellemző testtájakon, míg más részük a belekbe
koribb gyermek- jutva hasi panaszokat, görcsöket, hasmenést is okozhat.
betegségekkel Ezek általában zárt közösségekben okoznak járványfoglalkoztunk, szerű elterjedést. Gyermekközösségekben, óvodai-iscsoportokban, kollégiumokban leggyakrabban a
amelyekkel a ki- kolai
fejtetvesség, a rühesség és a férgesség fordul elő.
csik az óvodában találkozhatnak, ezúttal peHarsányiné dr. Incze Edit
dig Harsányiné
Dr. Incze Edit, a gyulai Szent László Gyógyszertár gyógyszerészének Tetvesség
segítségével összegyűjtöttük, hogy
hajas fejbőr fertőzése, melynek okozója a hajmilyen élősködők okozta fertőzétetű, amely egy apró, 3-4 mm hosszúságú vérsek terjednek leginkább a gyerme- szívó rovar. Horgas lábaival kapaszkodik a hajszálba,
kek által látogatott közösségekben, amire cementszerű ragasztóanyaggal bevonva rakja
milyen tünetek alapján ismerhetjük le a petéit. Ezt nevezik serkének, ami kb. 0,8 mm
hosszú tojásdad alakú, gyöngyházfényű, a hajszálfel, és hogyan előzhetjük meg eze- ról nehezen eltávolítható képződmény. Sötét hajban
ket a betegségeket.
könnyebben, világosban nehezen észrevehető.

Bőrtüneteket okozó
fertőzések:

A
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ezdetben a fül mögötti és a tarkótájékon okoz
kellemetlen viszketést, vakarózás miatti kipirosodást, amely rövidesen az egész fejbőrt érintheti,
és akár gennyes felülfertőzésig is súlyosbodhatnak
a tünetek.

F

ontos, hogy már az első tüneteknél, a viszketés
megjelenésekor ellenőrizni kell a fejbőrt, érdemes
a hajszálakon serkék nyomát keresni. A serkéket vagy
az esetleg már kifejlődött rovarokat gyógyszertárban
kapható irtószerekkel, folyadékkal, samponnal kell
kezelni. Minden esetben sűrű fogú fésűvel, tincsenként el kell távolítani a már elhalt serkét és rovart.
A következő kezelésig ezt az eltávolítást célszerű naponta elvégezni, mivel a hosszú, sűrű hajban megbújhatnak az élősködők. Általában 2-3 hét, illetve
3-4 kezelés után végleg megszabadulhatunk a fertőzéstől. A családtagok ellenőrzése, kezelése szintén
elengedhetetlen. A közösséget értesíteni kell a fertőzésről, hogy a fertőzött gyermekeket kiszűrhessék,
így megakadályozható az újrafertőződés. Ajánlott a
fésűk fertőtlenítése, valamint a ruházat, az ágynemű
és a plüssjátékok magasabb hőmérsékleten való mosása. Az újrafertőződés szintén a patikában kapható
megelőző szerekkel, sampon vagy spray használatával kerülhető el. Ma már többféle hatóanyag-tartalmú készítmény bevethető a probléma megoldására,
így egyénre szabottan végezhető a kezelés, a hosszú
hajat pedig célszerű összefogni.

Rühesség

E

z a leggyakoribb parazitás bőrfertőzések egyike.
Okozója a rühatka, egy szabad szemmel nem látható parazita. A nőstény egyed a bőrbe fúrva magát
hámsejtekkel táplálkozik, a bőrfelszín alatt atkajáratokat hoz létre és ezekben rakja le a petéit. Általában
gócokban, gyermekközösségekben, idősotthonokban, egészségügyi intézményekben fordul elő. Közvetlen bőrkontaktus útján terjed emberről emberre,
ritkábban ágynemű, ruházat útján, de előfordulhat
fertőzött állatról emberre terjedés is. Az atka éjjel aktív, ezért az éjszakai órákban a legerősebb a viszketés, főleg a nyomásnak kitett testfelületeken: mellkas,
hát, fenék bőre és az összeérő testfelületeken: hónaljban, könyökön, kézujjak tövében. A vakarástól kipirosodott bőrfelszín, esetleg kis hólyagok jelenhetnek
meg, melyek akár felül is fertőződhetnek.

M

inden esetben orvosi ellátást igényel. A kezelést
vényköteles vagy magisztrális bőrgyógyászati
készítménnyel, az esti fürdés után nyaktól lefelé az
egész testet a lábujjakig bekenve és 24 órán át fennhagyva végezzük. A beteg ruházatát, ágyneműjét
magas hőfokon kimosva az atka elpusztítható. Fontos, hogy a közvetlen bőrkontaktusba került személyeket, családtagokat, gondozókat, gyermektársakat
együtt kell kezelni az újrafertőzés megelőzése érdekében, és szükséges a környezet alapos fertőtlenítése is.
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Emésztési tüneteket,
hasi panaszokat
okozó fertőzések:
Æ Emberről emberre
terjedő betegségek:

Férgesség

A

gyermekközösségekben az előfordulás gyakorisága szerint a
teljesség igénye nélkül az alábbiak fordulnak elő:

Orsóféreg:

Terjedése széklettel-szennyvízzel
fertőzött élelmiszerrel, mosatlan zöldséggel-gyümölccsel történik. Hasi fájdalom, görcsök, puffadás,
periodikus hasmenés jellemzi, de éjszaka az ágymelegben alvászavart, nyugtalanságot is okozhat a végbéltáji viszketés.

Cérnagiliszta: A petékkel szennyezett étel-

lel-itallal, vagy szennyezett körmök útján szájon át
jut be a szervezetbe. Leggyakrabban az 5-14 éves korosztályban fordul elő. Tünetei közé tartozik a – főleg az éjszakai – végbéltáji viszketés, a bélpanaszok
és a hasi fájdalom.

M

indkét esetben jellemző közös tünet a végbéltáji viszketés. A belekben kifejlődött férgek így
biztosítják a gazdaszervezet újrafertőzését, örök körforgást biztosítva, hiszen az éjszakai vakarózás által
a körmök alá jutott, végbélnyílásnál megbúvó féregpeték a szennyezett kezek által, a szájnyíláson át újra
visszajutnak a szervezetbe.

A

kétféle fertőzés hasonló tünetei miatt a diagnózis
felállításához orvosi vizsgálatra, illetve széklet-,
esetleg labor- vagy mikroszkópos vizsgálatra is szükség
lehet. A kezelés során mindig a kórokozónak megfelelő vényköteles féreghajtó gyógyszert alkalmazzuk.
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Æ Állatról emberre terjedő
betegségek:

Toxocariasis: A féreghajtóval nem kezelt ku-

tyák, macskák, de más kisállatok is terjeszthetik a
bennük kifejlődött parazita által okozott fertőzést,
amely székletükkel ürül, és az őket simogató kisgyermekek szennyezett kezével, körmével jut be szájon át a gyermek
szervezetébe. A kifejlődött féreg
számos zsigeri szervbe eljuthat,
ahol gyulladásokat, pl. májvagy tüdőgyulladást, de akár
epilepsziát is okozhat, jellemzője, hogy szinte mindig láz kíséri.

Toxoplasmosis: Egy egysejtű, világszerte elterjedt parazita okozza, amely a macskák bélrendszerében él, székletükkel ürül, és az ezzel szennyezett
kezekkel, étellel juthat be az emberi szervezetbe. Legtöbbször már gyermekkorban átesünk a fertőzésen.
Jó immunrendszerrel rendelkezőknél alig okoz panaszt, nyaki nyirokcsomó duzzanat azonban előfordulhat, illetve torokfájás és láz kísérheti. Gyengébb
immunitás esetén azonban súlyos központi idegrendszeri gyulladás léphet fel! Fertőzést követően
immunitás alakul, amely vérvétellel igazolható. Ez
a várandós anyák esetében fontos, mert a magzati
idegrendszer fejlődését károsíthatja.

M
B

indkét fertőzést vényköteles, parazita ellenes
gyógyszerekkel lehet kezelni.

ármely fertőzésről legyen is szó, általánosságban kijelenthető, hogy fontos figyelni a környezetünk, ruházatunk tisztaságára, a személyi
higiénére, a háziállatokkal való érintkezés utáni,
illetve az étkezések előtti alapos kézmosásra. Mindig a megelőzés legyen a célunk! Ebben a gyermekközösségekben jól működő védőnői hálózat is
segítségünkre lehet, hiszen minden esetben fontos
a környezetünk tájékoztatása a fenti fertőző betegségek járványszerű terjedésének megakadályozása
érdekében. n

Az állatok védelmében
Egy 1931-ben Firenzében tartott környezetvédelmi konferencia keretén
belül merült fel először az állatok világnapjának gondolata. Assisi Szent
Ferenc, az állatok és a természet védőszentjének emlékére október 4-ét
találták a legmegfelelőbb napnak.
Az állatok világnapjának alapelve, hogy az állatok boldogabbá teszik
életünket, segítőtársként és barátként gazdagítják mindennapjainkat.
Célja, hogy felhívja a figyelmet a vadon élő állatok védelmére, a felelős
háziállattartásra és az ember-állat együttélés szabályaira. Ezen a napon
arra buzdítják az embereket, hogy tegyenek közösen az állatok életkörülményeinek javításáért, és legyenek szószólói az élőlényeknek, akik nem
tudnak szót emelni saját érdekükben.
Háziállataink jóllétéért mi magunk tudunk a legtöbbet tenni, de a vadonélő, veszélyeztetett fajok megóvásából
is kivehetjük a részünket. Például a WWF fajvédelmi tevékenységét támogathatjuk azzal, ha jelképesen örökbefogadunk egy vadlovat, tigrist vagy akár egy jegesmedvét. Amellett, hogy adományunkkal segítünk abban, hogy
ezek az állatok továbbra is zavartalanul élhessenek természetes környezetükben, gazdagabbak leszünk egy, az
örökbefogadott állatot ábrázoló plüssfigurával és egy névre szóló nevelőszülői oklevéllel is.

Szemünk fénye
A látás világnapját 2000 óta rendezik meg október második csütörtökjén. A világnap célja, hogy felhívja a figyelmet arra a tényre, hogy
a vakság 80%-a megelőzhető, illetve gyógyítható, és hogy a kormányokat és különböző szervezeteket bíztassák az egységes megelőzési beruházásokra.
Világszintű felmérések alapján az emberek 50%-ának lenne szüksége valamilyen látáskorrekcióra, ezzel szemben Magyarországon
közel 1,5 millióan még sosem vettek részt szemvizsgálaton, pedig nem látnak jól.
A rövidlátás gyakorisága gyorsan növekszik, jelenleg minden 4. magyar ember érintett lehet, és ez az arány hamarosan megduplázódhat.
A szemüveg „szükséges rosszként” való megítélése az elmúlt évek során sokat változott, mégis még mindig sokan vannak, akik tudják, hogy nem látnak jól, mégsem hordanak szemüveget. A világ nem alkalmazkodik látásunkhoz, pedig nélküle elképzelhetetlen a jó
közérzet, a pontos munkavégzés, vagy akár a közlekedésben való felelősségteljes részvétel.
Napjainkban a szemüveg egyszerű látásjavító eszközből megjelenésünk egyik legmarkánsabb kiegészítőjévé vált, az arcunkon viseljük, amit a statisztikák szerint a legtöbben elsőként néznek meg rajtunk. A szemüvegkeret széles szín- és formaválasztéka garantálja,
hogy megtaláljuk az egyéniségünkhöz, stílusunkhoz legjobban illő, és azt kiegészítő szemüveget.

Szécsi Judit írása

„M

A lelki
egészség
alapjai

ens sana in corpore sano” / Ép testben ép lélek –
tartja a mondás, és valóban, mind vágyunk arra,
hogy kiegyensúlyozott életet éljünk. Számtalan önsegítő könyv, a legkülönfélébb szakemberek és tréningek állnak rendelkezésünkre, hogy megtaláljuk a
harmóniát életünkben, és boldogok legyünk. Évente
elkészül az országunk boldogságtérképe, a boldogságnak van világnapja, mégis talán sokaknak nehezen megfogható, miben is rejlik a lelki egészségünk
titka. Cikkünkben körbejárjuk, mi járulhat hozzá
ahhoz, hogy harmonikus életet éljünk.

A

z Egészségügyi Világszervezet (WHO) az egészséget már nem pusztán a betegség hiányaként értelmezi, az újabb megközelítés szerint egyszerre jelenti
a fizikai, lelki és társadalmi jóllétet. A lelki egészség
továbbá nem egy állandó dolog, sokkal inkább a cselekvéseink által időről időre létrehozott állapot.

R

ohanó világunkban állandóan lavírozunk a különféle teendők közt, mindenki folyamatos időhiányt él meg, általában önmagát szorítja háttérbe.
A kiégés nem csak a munkahelyekkel kapcsolatban
jelenik meg, bizony általánosságban az életünkben is
jelen lehet a mindennapi robotolás miatt.

E

lengedhetetlen volna figyelni arra, hogy a teendőink mellett szorítsunk helyet az ún. énidőnek
is, amikor csak magunkkal foglalkozhatunk, lehetőleg rendszeresen. Ez lehet egy fél órás séta este, vagy
egy reggeli futás, de egy érdekes könyv olvasása a
fürdőkádban is. A felfokozott tempójú rohanásban
ugyanis szüksége van testünknek és szellemünknek
egyaránt a lelassulásra.
14

F

ontos, hogy tevékenységeink többsége olyan legyen, melyet szívesen végzünk. Ha ugyanis az ember munka közben kompetensnek, hatékonynak éli
meg magát, rendszeres (pozitív) visszajelzéseket kap,
sokkal motiváltabbá válik.

A

pozitív pszichológia tudományága foglalkozik a
tökéletes élmény (ún. flow) megélésével, ami a legkülönfélébb tevékenységek végzése közben átélhető.
Lényege, hogy olyan dolgot csináljunk, ami kihívást
jelent, ám ez ne haladja meg túlságosan a képességeinket. Ekkor szinte eggyé válunk a feladattal, elmúlik a tér és idő érzékelése, teljesen belefeledkezünk
elfoglaltságunkba, maga a tevékenység válik jutalmazó értékűvé számunkra. Fontos, hogy mindezt olyankor nem tudjuk átélni, ha az adott feladat túlságosan
könnyű, vagy épp szorongatóan nehéz számunkra.

É

rdemes megvizsgálnunk azt is, milyen a kapcsolatunk önmagunkkal, hogy állunk az önelfogadással,
önszeretettel, önbecsüléssel. Jó tesztje ennek, hogyan
jellemeznénk önmagunkat: kritikusan vagy pozitív
tulajdonságokkal írnánk le a személyiségünket.

Ö

nmagunk elfogadása számos egyéb dologgal is
kapcsolatban áll. Az az ember, aki reálisan látja
önmagát, gyorsabban alakít ki baráti és párkapcsolatot, képes arra, hogy elfogadja a társak támogatását, a kritikus visszajelzéseket pedig nem sértésnek
vagy elutasításnak veszi. Összességében jobban tud
táplálkozni a másik embertől jövő szeretetből is. Az
érem másik oldalán pedig ott van, hogy mennyire ismerem fel a stresszkeltő, bántalmazó kapcsolatokat,
képes vagyok-e kilépni az ilyen helyzetekből.

Ö

nmagunk szeretetével szorosan összefügg az öngondoskodás is: mennyire figyelek oda a helyes
táplálkozásra, igyekszem-e kipihenni magam, rendszeresen sportolok-e, kialszom-e magam, egyszóval
képes vagyok-e időről időre előtérbe helyezni önmagamat és a szükségleteimet. Fontos tudatosítani, hogy
ahogyan az izmoknak is szüksége van két edzés közt
a pihenésre, úgy lelkünk is igényli a regenerálódást.

A

z önbecsüléshez szervesen kapcsolódik az is, hogy életünkben milyen célkitűzéseink vannak, mi felé haladunk. Azok az emberek, akik irreális célokat hajszolnak,
gyakran teljesen leértékelik önmagukat. Ha azonban az
ún. ideális én és az aktuális én közt nem túl nagy a szakadék, tehát reális elvárásokat támasztok magammal
szemben, egyfajta önmegerősítő körként egyre magabiztosabbá és motiváltabbá válok az életemet illetően.

N

agyon fontos továbbá, hogy a problémák megoldásában mennyire vagyunk hatékonyak, a stres�szel szemben milyen megküzdési módjaink vannak,
képesek vagyunk-e a hibáinkból tanulni. Ha levonjuk a megfelelő konzekvenciákat egy-egy nehéz
élethelyzet megélését követően, az segít abban, hogy
erősödjön a megküzdő képességünk.

A

z ún. reziliencia, azaz rugalmasság arra utal, hogy
az ember mennyire képes stabil maradni egy-egy
nehéz élethelyzet, betegség, krízis után, vagyis milyen hamar tudja a testi-lelki egyensúlyt ismételten
helyreállítani. Ez egy fejleszthető tulajdonság, mely
a tapasztalatok integrálásából táplálkozik.

A

megküzdési módok tekintetében fontos, hogy
az ember megtanulja pozitívan átkeretezni az
életében tapasztalt nehézségeket és problémákat.
Alapvetően fontos, hogy indulatainkat ne „kicselekedjük” magunkból, hanem próbáljuk meg
érzéseinket, gondolatainkat, problémáinkat jól
megfogalmazni önmagunk és környezetünk számára. Szerencsés, ha van olyan személy az életünkben,
aki képes empatikusan megérteni a nehézségeinket,
támogatást nyújtani, többek közt ezért is érdemes
pszichológushoz fordulni.

Lelked rajta
1992 óta emlékeznek meg minden év október 10-én a
lelki egészségről, melynek megerősítésére fogadd meg
az Ír Mentálhigiénés Szövetség ajánlását:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Merj a „tökéletes” helyett „elég jó” lenni!
Szánj időt magadra!
Vegyél részt közösségi kezdeményezésekben!
Minden nap légy aktív a lehető legtöbb módon!
Tölts időt olyan emberekkel, akikkel jól érzed
magad!
Nevess minden nap!
Aludj eleget!
Bátran fogadj el segítséget másoktól és kérj te
magad is!
Jusson eszedbe, hogy a rossz sem tarthat örökké!
Beszélj a problémáidról!

A

hatékony stresszkezeléshez elengedhetetlen, hogy
legyen olyan eszköztárunk, amit szükség esetén
be tudunk vetni. A kapcsolati tőkénk mellett érdemes elsajátítani valamiféle stresszkezelési technikát
is, melynek első lépése, hogy megtanuljuk felismerni és azonosítani, melyek azok a faktorok az életünkben, amik a bennünk rejlő stresszt okozzák. Az
autogén tréning, különféle relaxációs módszerek, légzéstechnikák, a jóga, de bármilyen sporttevékenység nagyon hatékony a felgyülemlett feszültségek
levezetésében.

Ö

sszességében láthatjuk, hogy a kiegyensúlyozott
életet aktívan, mi tudjuk kialakítani saját magunk számára, melyben az első lépés a saját gyengeségeink és erősségeink, elakadásaink és erőforrásaink
felismerése, tehát az önismeret, a tudatosság. Ennek
mentén képessé válunk a fejlődésre, változásra, ami
a lelki egészségünk alapja. n
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OKTÓBERI AKCIÓ

AAz akció 2020. október 1-jétől 31-éig, illetve a készlet erejéig tart. Áraink maximált akciós árak, melyek az áfát tartalmazzák.

C-vitamin Béres 1000 mg filmtabletta

Actival Extra filmtabletta

90 db

120 db

5 200 Ft EP
43,3 Ft/db

31 hatóanyag, vitaminok, ásványi
anyagok, nyomelemek,
béta-karotin, lutein és likopin.

2 700 Ft EP

ACTE2010SZIMAD

Voltaren Emulgel Forte 20 mg/g gél

3 580 Ft EP
35,8 Ft/g
hatóanyag: diklofenák-dietilamin

Vény nélkül kapható gyógyszer

30 db

Csillapítja az ízületi- és
izomfájdalmakat akár 12 órán
keresztül és csökkenti azok
gyulladását.

1 910 Ft

1 170 Ft EP

forgalmazza: Johnson & Johnson Kft.
1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14.

58,5 Ft/db
hatóanyag: loperamid-hidroklorid

Már egy adag (2 db kapszula)
megszüntetheti a különböző
eredetű hasmenés tüneteit.
Alkalmazható felnőtteknél és
6 éven felüli gyermekeknél.

forgalmazza: SANOFI-AVENTIS Zrt.
1045 Budapest, Tó utca 1-5.
Telefon: (+36 1) 505 0050
Gyógyszer- és egyéb termékinformáció:
(+36 1) 505 0055
Web: www.sanofi.hu, www.magneb6.hu
CEV2010SZIMAD

Valeriana Night Forte lágyzselatin kapszula

100 g

20 db

Magnéziumhiány kezelésére.

41,8 Ft/db

30 Ft/db
hatóanyag: aszkorbinsav

forgalmazza: Béres Gyógyszergyár Zrt.
1037 Budapest, Mikoviny u. 2-4.

Vény nélkül kapható gyógyszer

Imodium® 2 mg kemény kapszula

50 db

2 090 Ft EP

Magas hatóanyag-tartalom:
1000 mg C-vitamin
filmtablettánként
forgalmazza:
Béres Gyógyszergyár Zrt.
1037 Budapest, Mikoviny u. 2-4.

Magne B6® bevont tabletta

A macskagyökér, komló és golgotavirág
gyógynövények hatóanyagai
hozzájárulhatnak a nyugodt, pihentető,
egészséges alváshoz.

63,7 Ft/db

Vény nélkül kapható gyógyszer

SAHU.MGP.19.10.0439 (2019.11. 25.)

Voltaren Dolo Rapid 25 mg lágy kapszula

20 db

2 330 Ft
116,5 Ft/db

Enyhíti az izom- és ízületi
EP fájdalmakat, hátfájást, a megfázás
és influenza következtében
kialakuló fájdalmakat.

Vény nélkül kapható gyógyszer

CalciTrio® Extra filmtabletta

50 db

2 390 Ft
47,8 Ft/db

hatóanyag: diklofenák-kálium

forgalmazza:
GlaxoSmithKline-Consumer Kft.
1124 Budapest Csörsz u. 43.
Tel.: 225-5800

Vény nélkül kapható gyógyszer

PM-HU--20-00003

Tebofortan® 120 mg filmtabletta
30 db

forgalmazza: TEVA Gyógyszergyár Zrt.
4042 Debrecen, Pallagi út 13.

forgalmazza:
GlaxoSmithKline-Consumer Kft.
1124 Budapest, Csörsz u. 43.
Tel.: 225-5800

Étrend-kiegészítő készítmény**

Vény nélkül kapható gyógyszer

Béres Csepp Forte belsőleges oldatos cseppek
+ C-vitamin Béres 50 mg tabletta

30 db

4×30 ml + 120 db

4 440 Ft EP
148 Ft/db

Minőségi Ginkgo biloba
hatóanyagot tartalmazó növényi
gyógyszer, az időskorral összefüggő
szellemi hanyatlás és az
életminőség javítására enyhe fokú
demenciában szenvedőknek.

Válassza az eddigi legerősebb¹
Béres Cseppet!

forgalmazza: Schwabe Hungary Kft.
1117 Budapest, Fehérvári út 50-52.

forgalmazza: Béres Gyógyszergyár Zrt.
1037 Budapest, Mikoviny u. 2-4.

Vény nélkül kapható gyógyszer

Vény nélkül kapható gyógyszer

EP

PM-HU--20-00003

Ocuvite® lutein forte étrendkiegészítő tabletta

3 050 Ft

5 690 Ft EP

Kalcium, D- és K2-vitaminon
felül számos további
hatóanyagot tartalmaz,
melyek hozzájárulnak az
egészséges csontozat
fenntartásához.

101,7 Ft/db

Komplex összetétel luteinnel,
antioxidánsokkal és cinkkel. A cink
hozzájárul a normál látás
fenntartásához.

Étrend-kiegészítő készítmény**

Tantum Verde® menta 3 mg szopogató

tabletta 20 db

1 910 Ft EP

forgalmazó helyi képviselete:
Angelini Pharma Magyarország Kft.
Budapest, 1118 Dayka Gábor u. 3.

95,5 Ft/db
hatóanyag: benzidamin

Fertőtlenítő hatású
szopogató tabletta,
csökkenti a gyulladást
és csillapítja a
torokfájást, így segítve
a gyógyulást.

¹Emelt cink- és vastartalom a Béres
Csepp, Béres Csepp Extra és a Béres
Csepp Plusz belsőleges oldatos
cseppekhez képest.

forgalmazza: Bausch Health Mo. Kft.
1134 Budapest, Váci út 33. B épület,
VII. emelet.
BCSF2010SZIMAD

Étrend-kiegészítő készítmény**

OCU-20-09-02 Lezárás dátuma: 2020.09.01.

Vény nélkül kapható gyógyszer

ANG/TAV/2020/07

= Egészségpénztári kártyára is ka
kapható.
ó. Az egyes gyógyszertárakban elfogadott egészs
egészségpénztári
tári kártyák eltérőek, vásárlás előtt kérjük, érdeklődjö
érdeklődjön gyógyszertárában!

A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!
**Étrend-kiegészítő, nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot.

OKTÓBERI AKCIÓ

Az akció 2020. október 1-jétől 31-éig, illetve a készlet erejéig tart. Áraink maximált akciós árak, melyek
tartalmazzák.
yek az áfát tart
rtal
alma
mazz
zzák
ák.

Nurofen® Junior narancsízű

Sinupret® bevont tabletta

100 mg lágy rágókapszula 12 db

1 630 Ft
135,8 Ft/db

Saballo Complex lágy kapszula

50 db

Könnyen elrágható gyógyszerforma,
EP narancs ízben. Különböző fájdalmak
enyhítésére. 7 éves kortól

2 770 Ft EP

60 db
forgalmazza: Schwabe Hungary Kft.
1117 Budapest, Fehérvári út 50-52.

68,2 Ft/db

55,4 Ft/db

Az orrmelléküregek és a légutak
heveny és idült gyulladásainak
kezelésére szolgáló gyógyszerkészítmény. Hatóanyagai
gyulladáscsökkentő, nyákoldó
hatásúak, megkönnyítik a letapadt
váladék felköhögését és kiürítését.

hatóanyag: ibuprofén

forgalmazza: Reckitt Benckiser Kft.
1113 Budapest, Bocskai út 134-146.
Tel.: (+36) 1 880 1870
E-mail: gyogyszer@rb.com

Vény nélkül kapható gyógyszer

Degasin® lágy kapszula

Advil® Ultra Forte lágy kapszula

1 950 Ft EP

16 db

forgalmazza: Stada Hungary Kft.
1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.

2 060 Ft

60,9 Ft/db

128,8 Ft/db

hatóanyag: szimetikon

hatóanyag: ibuprofén

forgalmazza:
GlaxoSmithKline-Consumer Kft.
1124 Budapest, Csörsz u. 43.
Tel.: 225-5800

Gyógyszászati segédeszköz*

20STADADEGASIN4AP3/2020.09.17.

Nasivin® Classic 0,5 mg/ml tartósítószermentes
oldatos orrspray 10 ml

1 930 Ft EP
hatóanyag: oximetazolin-hidroklorid

forgalmazza: P&G Hungary Kkt.
1082 Budapest, Kisfaludy utca 38.
+36-1-451-1256 www.nasivin.hu

Hatékony fájdalomcsillapító,
lázcsillapító, gyulladáscsökkentő
EP hatással. Akár 10 perc alatt elkezdi
csillapítani a fájdalmat.
A fájdalomcsillapító hatás
8 órán át tart.

PM-HU--20-00003

Calcium-D-Sandoz 600 mg/400 NE

Neo Citran megfázásra és köhögésre kemény

pezsgőtabletta 20 db

kapszula 16 db

1 720 Ft EP

1 750 Ft EP

Tartósítószermentes
orrspray 6 éves
kortól és
felnőtteknek. Akár 2
nappal csökkenti a
nátha lefolyási idejét
a fiziológiás
sóoldattal
összehasonlítva.

Vény nélkül kapható gyógyszer

9,9 Ft/ml
hatóanyag: karbocisztein

forgalmazza: Bausch Health Mo. Kft.
1134 Budapest, Váci út 33. B épület,
VII. emelet.

Köptető hatású
gyógyszer hurutos
köhögés kezelésére.
Kettős hatásával
szabályozza a
hörgőváladék-terme
lést és megkönnyíti
annak felköhögését.

Vény nélkül kapható gyógyszer

EP

Vény nélkül kapható gyógyszer

1 220 Ft EP
87,1 Ft/db
hatóanyag: famotidin

forgalmazza: Richter Gedeon Nyrt.
1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.
Gyógyszerbiztonsági Osztály:
+36 1 505-70-32
drugsafety@richter.hu
MUC-VA-HU2001-01 (2020.01.15.)

forgalmazza: GlaxoSmithKline-Consumer Kft.
1124 Budapest, Csörsz u. 43. Tel.: 225-5800

107,5 Ft/db

87,5 Ft/db

Kemény kapszula a megfázás,
meghűlés, influenza és
hurutos köhögés tüneteinek
kezelésére nyújt komplex
megoldást kapszula
formátumban.
OCAL1465/05.19

14 db

1 970 Ft EP

230 Ft/ml

Gyógyszászati segédeszköz*

Quamatel® Mini 10 mg filmtabletta

Mucopront 50 mg/g szirup

200 ml

2 300 Ft EP

Étrend-kiegészítő készítmény**

forgalmazza: Sandoz Hungária Kft.
1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47.

Vény nélkül kapható gyógyszer

10 ml

Hosszan tartó enyhülés a szúró, égő,
száraz szem tüneteire ultranagy
molekulasúlyú hialuronsavval.
Tartósítószer-mentes, bármilyen
kontaktlencsére rácseppenthető.
Felbontás után 6 hónapig eltartható.

Felnőttek és idősek kalcium és
D3-vitamin-hiányának megelőzésére és kezelésére.
A kalcium mellett D-vitamint is tartalmaz, így
biztosítva a kalcium jobb beépülését a csontokba.

A gázképződéssel járó
panaszok enyhítésére
szolgál, ezáltal csökkenti az
olyan hasi panaszokat,
mint a felfúvódás, puffadás
és hasi feszülés.

193 Ft/ml

A szabalpálma kivonat és a tökmagolaj –
hozzájárulnak az alsó húgyúti rendszer
és a prosztata megfelelő működésének
fenntartásához, valamint a maximális
vizeletáramlás támogatásához férfiaknál.

forgalmazza: TEVA Gyógyszergyár Zrt.
4042 Debrecen, Pallagi út 13.

Vény nélkül kapható gyógyszer

32 db

4 090 Ft

Ocutears® szemcsepp

Már napi 1 tabletta hatásosan
csökkenti a gyomorsav
túltermelődését.
Szedje étkezés előtt egy órával!

Vény nélkül kapható gyógyszer

PM-HU--20-00003

A KORONAVÍRUS
magyarországi helyzetével kapcsolatos
legfrissebb
leg
információk elérhetők
a koronavirus.gov.hu
k
oldalon.
old

Vény nélkül kapható gyógyszer

= Egészségpénztári kártyára is kapható. Az egyes gyógyszertárakban elfogadott egész
egészségpénztári
tári kártyák eltérőek, vásárlás előtt kérjük, érdeklődjö
érdeklődjön gyógyszertárában!

A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!
*A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát!
**Étrend-kiegészítő, nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot.

Dr. Draveczki-Ury Ádám interjúja

A
szűrhető
ellenség:

O

któber a mellrák elleni küzdelem hónapja.
Dr. Lengyel Erzsébet onkológussal, az Onkohelp Alapítvány kuratóriumi elnökével
beszélgettünk a betegségről, a kezelési módokról
és a szűrések fontosságáról.

A magyarországi megbetegedési adatok nagyjából
megfelelnek a gazdagabb országokban, jóléti társadalmakban mérteknek, vagyis mindenképpen
népbetegség. Ennek nagyon sok oka van, de elsősorban az egész nyugati társadalomra jellemző
mozgásszegény életmódot, egészségtelen táplálkozást, dohányzást és alkoholfogyasztást említeném.
Ezen a téren tehát egyértelműen a nyugathoz tartozunk, miközben például a méhnyakrák inkább
jellemzően a szegényebb, alacsonyabban szituált
betegekre jellemző.
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Amitől rengetegen félnek,
hiszen a köztudatban még
mindig a mell elvesztése él.

Egészséges nők esetében 45-65 éves kor között ajánlott
a kétévenkénti mammográfia. Hozzáteszem: ez azokra
áll, akiknél nem volt daganatos betegség a családban,
mert ha igen, már 30 éves kortól érdemes elkezdeni a
szűrést. Ugyanakkor a megbetegedések kevesebb mint
10 százaléka tekinthető genetikai eredetűnek. Számos
országban próbálják kiterjeszteni a szűrést a 40-70 éves
korosztályra, ugyanis az egyik csúcs épp 65 éves kor
környékén vagy utána jelentkezik. Persze ennek a kérdésnek finanszírozási vetülete is van.

Ez valóban így van, pedig a technikák rengeteget
fejlődtek az utóbbi évtizedekben. Vagyis ma már
elsősorban az emlőt megőrző műtéteket végeznek.
Miközben régen valóban szinte rutinszerűen eltávolíttatták az érintett emlőt, manapság már csak azt a
részt érinti a beavatkozás, ahol a daganat elhelyezkedik: az érintett részt a mellből, és a hónaljból is csak
az úgynevezett őrszem-nyirokcsomókat. Viszonylag
ritka a centrális elhelyezkedésű elváltozás, amikor
nincs erre mód. Amennyiben az egész mell eltávolítására kerül sor, bizonyos esetekben van rá lehetőség, hogy megőrizzék a bőrt, az emlőbimbót, és egy
plasztikai műtéttel egyből helyre is állítsák az emlő
állományát. Fiatal nőknél ezt már a daganateltávolító
műtét során is elvégzik, vagyis egy ülésből megoldható a kérdés. Tehát ha valakinél kiszűrik a daganatot,
ne egyből arra gondoljon, hogy eltávolítják a mellét!
A mai módszerek mellett nem ez a cél, nem a radikális műtétek irányába haladunk.

Mennyire tudatosak a magyar nők a
mammográfia fontosságát illetően?

az emlőrák

Mennyire tekinthető népbetegségnek
Magyarországon az emlőrák?

Mivel lehet javítani az
esélyeket a rendszeres szűrés
mellett? Önvizsgálattal?

Dr. Lengyel Erzsébet

Mit jelent mindez számokra lefordítva?
Magyarországon évente 5-6 ezer új beteget regisztrálnak, és évente kétezren halnak meg emlőrákban. A kilátások stádiumtól függnek, elsősorban attól, mikor
fedezik fel a betegséget. Minél előbb megszületik a diagnózis, annál jobb kifutású a betegség, ehhez mérten
sokkal jobb a gyógyulási arány. A négy stádiumot átfogó
skálán előre haladva egyre magasabb a halálozási arány,
és annál rövidebbek az életkilátások. Csak az emlőre lokalizált daganatok esetén az ötéves túlélés több mint 90
százalék, míg nyirokcsomó-áttét esetén 86 százalék. Ha
távoli áttétről vagy negyedik stádiumú daganatról van
szó, ez a mutató mindössze 28 százalékos.

40-45 százalék megy csak szűrésre, miközben a kívánatos arány 70 százalék lenne. Utóbbi esetben hozná
meg a várt eredményeket a vizsgálat. Ami az önvizsgálatot illeti: ez önmagában biztosan nem elegendő,
bár persze ajánlott a kétévente végzett mammográfia
mellett. A szűrés lényege alapvetően nem az, hogy
még alaposabban megvizsgáljuk, ha valaki kitapintott valamit, hanem hogy tünetmentes, panaszmentes embereknél mérjük fel, nem áll-e fent olyan
rákmegelőző állapot vagy korai stádiumú daganat,
amely sehogy máshogy nem mutatható ki.
Mi történik, amennyiben a szűrés
ilyen eredménnyel végződik?
Először is visszahívják a beteget kiegészítő felvételekre és/vagy szövettani mintavételre, amely elárulja, hogy rossz- vagy jóindulatú-e a daganat, vagyis
kiderül, mit kell kezdeni vele. Ha korai stádiumban
járunk kicsi daganattal, nyirokcsomó-áttét nélkül,
mindig a műtét merül fel elsőként.

Ön szerint mivel lehetne erősíteni
a hajlandóságot, hogy járjanak
szűrővizsgálatokra a veszélyeztetett
korosztályba tartozók?
Mint említettem, eleve kevesen mennek szűrésre,
mert egyszerűen félnek attól a szótól, hogy rák.
Ugyanilyen visszatérő érv, hogy „fáj a mammográfia” – miközben a vizsgálat kicsit valóban kellemetlen, de azért mégsem olyan nagyon fájdalmas.
Másfelől úgy tapasztalom: nem biztos, hogy a többség ismeri a pontos következményeket. Sokan nem
is magától a diagnózistól vagy a műtéttől, hanem
az utókezeléstől, tehát a kemoterápiától, sugárkezeléstől félnek.
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Utóbbiakra mennyire van
szükség általában?
Ez mindig a szövettani eredményektől függ. Ilyenkor
mindig figyelembe kell venni a daganat malignitási fokát, ez alapján lehet dönteni a kezelésről. Műtét
előtt nagy kiterjedésű daganatoknál szóba jöhet a
primer szisztémás kemoterápia vagy endokrin terápia. Műtét után, adjuváns terápiaként kemoterápia
és/vagy sugárterápia, és/vagy endokrin terápia jöhet
szóba. A cél ilyenkor az, hogy meggátoljuk a daganat
kiújulását. Negyedik stádiumú daganatoknál már
áttétek képződnek a szervezetben, a csontokban, a
tüdőben, a májban. Ilyenkor ma már az a cél, hogy
a beteg a megfelelő kezeléssel, a lehető legjobb életszínvonalon élhessen: tehát ha már esetleg meggyógyítani nem lehet, ne is romoljon a helyzet. Ma már
évekig élhetnek a betegek akár áttétekkel is a megfelelő kezeléssel a megfelelő életszínvonalon.
És milyen életminőségre lehet
ilyenkor számítani?
Régen kis túlzással csak a kemoterápiát alkalmazták,
amely több és más jellegű mellékhatással járt. Ma
már olyan, szájon át szedhető gyógyszerek léteznek,
ahol a progressziómentes túlélés akár két-három év is
lehet, és csupán nagyon kicsi mellékhatásokkal kell
együtt léteznie a betegnek. Ráadásul többféle terápia
is létezik: ha az egyik nem válik be, és romlik az állapota, létezik második és harmadik lépés is. Vagyis
akár öt-tíz évig is kihúzható egy áttétes beteg élete,
miközben ezek az emberek azelőtt fél év alatt meghaltak. Tehát az orvostudomány szerencsére nagyon
sokat fejlődött ebből a szempontból. Elérhetők genetikai vizsgálatok is, amelyek alapján célzott kezelésben részesülhetnek a betegek.
Mi a teendő gyógyulás után?
Ha meggyógyul valaki, nagy hangsúlyt kell helyezni
a mozgásra, mert a daganat sajnos jelentős százalékban kiújulhat. A rendszeres mozgással 30-40 százalékkal csökkenthető a daganat kiújulásának esélye.
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z):
Hozzávalók (4 adagho

Emellett pedig azt emelném ki, amit mindenhol hirdetnek: hogy a daganatok 30 százaléka megelőzhető
lenne egészséges életmód mellett. Ne dohányozzunk,
csak mértékkel fogyasszunk alkoholt, sportoljunk,
meditáljunk, csökkentsük a stresszt, álljunk át a zöldségben és gyümölcsben gazdag mediterrán étrendre, együnk inkább többször kevesebbet. A testsúly
szerepét például nem lehet eléggé hangsúlyozni a
daganatos megbetegedések, így az emlőrák kialakulásában. Hogy csak egy példát mondjak: az elhízott
emberek ösztrogén-szintje jellemzően magasabb, így
körükben magasabb az úgynevezett receptorpozitív
betegségek aránya. Persze nagyon fontos a rendszeres onkológiai kontroll, és az éves mammográfia tíz
éven át.
Úgy tudom, férfiaknál is létezik emlőrák.
Valóban létezik, bár ritka. Amennyiben tehát valaki
férfiként csomót érez a mellbimbójában, mindenképpen forduljon orvoshoz, bár az esetek többségében
csak jóindulatú hormonális megnagyobbodásról van
szó. A daganatok ugyanakkor sajnos rosszabb prognózisúak, mint a nőknél. Ennek – amellett, hogy a
férfiak kevésbé veszik észre az elváltozásokat – alighanem hormonális háttere van. n

Sütőtökkrémleves

A

z őszi-téli időszak slágere a sütőtökkrémleves. A finom
fogás amellett, hogy valódi ínyencség, számos vitamint
és ásványi anyagot tartalmaz, így az egészségre is jó hatást gyakorol. Kalciumban, cinkben, mangánban, vasban és
foszforban, valamint A-, C- és B-vitaminban gazdag. Annak,
aki eddig nem kóstolta, még ma érdemes elkészítenie, ehhez
mutatunk egy receptet.

 1 kg sütőtök
ben 2
 1 l alaplé (1 l víz
ldtyúkhúsleves vagy zö
ségleves kocka)
dkg vaj 2 ek olívaolaj (2
)
jal is helyettesíthető
a
ym
 1 db vöröshag
a
 1 gerezd fokhagym
ín
 200 ml főzőtejsz
 só ízlés szerint
szerint
 fehér bors ízlés
szerint
 szerecsendió ízlés

Elkészítés
) A tököt meghámozzuk, a magos részét kikaparjuk, és felszeleteljük kb. 2-3 centiméteres darabokra, majd sütőben kicsit megpirítjuk.
) A 2 leveskockából odatesszük főni az alaplevet. A hagymát és a fokhagymát apróra
vágjuk, olajon vagy vajon megpirítjuk, hozzáadjuk a megpirult sütőtököt.
) Hozzáöntjük az elkészült alaplevet és a főzőtejszínt. Sóval, fehérborssal és szerecsendióval ízesítjük, közepes tűzön kb. 3-4 perc alatt összeforraljuk.
) Levesszük a tűzről, és botmixerrel pürésítjük. Ezután még kb. 2 percre visszates�szük főni.
) Készíthetünk pirított tökmagot, kenyérkockákat, de önmagában is nagyon ízletes.
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Szonda Györgyi írása

Küttel Dávid írása

A budai lány hazatér Lakásfelújítás
anyaszemmel

A

z élet hihetetlen
forgatókönyveket
produkál. 21 évvel
ezelőtt pici Borival
az ölemben néztük mini garzonunk
ablakából a Sas-hegyet és az elsuhanó vonatokat, most pedig tetőtől-talpig festékesen ugyanazon az
ablakon át hallgatjuk a sokkal modernebb és halkabb szerelvényeket.
Ebben alapesetben semmi furcsát
nem találnánk, ha nem lett volna a
kettő között hat költözés, teljes lakás átalakítás és bővítés, két család
teljes életmód- és lakóhelyváltása,
és persze két évtized.
Óriási szerencsémre annak idején a szüleim segítségével tudtunk Borival ebbe, az akkor még kicsi, de
szuper lakásba költözni, amely egy budai társasház negyedik emeletén van, ahova ugyan csak lépcsőn lehet
feljutni, de egy fiatal anyának és az éppen lépegetni
tudó kislányának ez napi kaland csupán.
Amikor új útra léptünk és hirtelen többgyerekes
családdá váltunk, hamarosan költöznünk kellett egy
belvárosi, nagyobb lakásba. Mivel a kis lakás üresen
állt, szüleim belevágtak a kibővítésébe, és néhány év és
jó pár ősz hajszál után egy tetőtéri, két szobás, teraszos
lakásban tudta megkezdeni önálló életét az öcsém.
Eleinte klasszikus legénylakás volt, szuper társasági
élettel, bulikkal, sokáig csak a tesóm és a kanapészörfös haverok laktak benne, majd ahogy az lenni szokott,
igazi családi otthon lett: két kislány érkezett a lakásba,
olyannyira szó szerint, hogy a kisebbik unokahúgom a
nappaliban látta meg a holdvilágot négy évvel ezelőtt.
A kislányok születése előtt Bori lányom is segített a
lakás festésénél, és ha egy jósnő elmondja neki előre,
hogy hat évre rá ismét itt fog festeni, akkor biztosan
lebeszéli az élénk napsárga színről az öcséméket. Történt ugyanis, hogy nagyot fordult a világ az elmúlt év
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során, a sógornőm külföldön kapott
munkát, és két hónapja családostul
el is hagyták az országot. Nagyon
örültek, amikor mi jeleztük nekik,
hogy lenne egy érdeklődő az üres
lakásra, Bori lányom személyében.
Ennyi nagykamasz testvérrel azt
gondoltuk, pikk-pakk kifestünk, kitakarítunk, és már pakolhatnak is a
srácok felfelé a négy emeletnyi lépcsőn, hiszen alig van pár cucca a nővérüknek. Úgy tűnik, mindenben
tévedtünk! Először is lehetetlen volt
egy hétvégét megjelölni, ami mindenkinek egyformán jó, így eshetett
meg, hogy néhány óra közös munka
mellett azért csaknem egyedül festett Apa két napig.
A fiatalok lelkesek, de egyrészt későn kelnek, nehezen
döntenek és az alaposság sem a fő erényük, ezért fordulhatott elő, hogy órákig térdepelve sikáltuk a festékpöttyöket a padlóról, amit tanácsaink ellenére, senki
sem tartott fontosnak lefóliázni. A sárga falak szívták
magukba a fehér festéket, még a szuper fedőképességű
festéket is legalább két rétegben kellett felvinni, pepecselni kellett az ajtók körül, a konyhabútor alatt-fölött, szóval ment az idő rendesen. A vélt pár cucc végül
több autónyi holmi lett, amit három markos legény
is csak több fordulóval tudott felvinni. Anyának közben lámpákat, székeket és matracot kellett szerezni,
illetve minden olyat, ami nélkülözhetetlen egy fiatal
lány önálló életéhez vagy csak olyan szép, hogy enélkül nem lehet rendesen berendezni a kishölgy szobáját.
Itt állok a szobában, ahol nevettem, sírtam, aggódtam, játszottam, meséltem és énekeltem, ahol a kiságyban altattam Borit két évtizeddel ezelőtt, és most egy
fehér-szürke-arany-rózsaszín, tükrös, bársonyos női
hálószobában hagyom itt, hogy megszámlálhassa a
sarkokat és álmodhasson nagyon szépeket. Nos, azt
hiszem, jogosan törölgetem a könnyeimet... n

megrendelésre

L

assan a negyedik gyerekünk is betölti a tizennyolcadik életévét, de az
élet még mindig hoz új helyzeteket.
Szeptember elején nagylányunk, egy
szerencsés helyzetnek köszönhetően egy nagyon szép
lakásban kezdhette meg új életét. Eddig minden költözéskor saját kezűleg újítottam fel a lakást, és az ös�szes alkalommal a gyermekek szobáinak szépítése volt
a legszebb feladat. Most, hogy egy egész lakást hozhattunk rendbe az egyik gyermekünknek, még nagyobb örömmel töltött el.
Minden segítségemet felajánlottam, még az elengedhetetlen beruházások terén is, és – ígéretem szerint
– a Borcsa által kijelölt hétvégén rendelkezésre álltam
kettő egész napra! Az első nap a hatékonyság okán
nem vittem kiskorú, ámde annál lelkesebb segédeimet, de a második napon már ők is lelkesen festették
legnagyobb tesójuk újdonsült albérletét.
A három nagyfiú különféle felállásokban ugyan,
de rengeteget segített. Hol az egyik jött 4 órára, hol
a másik egy délutánra, de még Bence barátja is jelen
volt egy teljes napig. Mondhatom, elégedett voltam a
brigáddal, bár én ebben az esetben ugyanolyan alkalmazott voltam, mint bármelyik fiam. Így maximum
javaslatokat tehettem a folyamatok sorrendjére, de a
kreatív ötleteimet magamban kellett tartani. Azon
voltam, hogy minden felmerülő kérést megoldjak,
kizárólag akkor tettem javaslatot, ha megkérdezett
a „kislányom”.
Az elmúlt húsz évben az otthonunk festésénél

apaszemmel
mindig az történik, amit a feleségem szeretne. Ez önmagában nem gond, mert kiváló ízlése van, de neki a
jelen helyzet baromi furcsa lehetett. A munkálatokat
a tőle megszokott hévvel és határozottsággal kezdte:
mit hová és hogyan gondolt ki, melyik falat hányszor,
miként stb... Egy kis idő elteltével persze a megrendelő (Bori) is hangot adott a véleményének. Enyhe
belső örömmel láttam Györgyin, hogy megdöbbent:
nem az lesz, ahogy ő gondolja. Aztán inkább mellé
álltam és csendben elkezdtem támogatni mindenféle
technikával, hiszen neki ez borzasztó furcsa lehetett.
Támogatásom nyomán egyre jobban érezte magát,
és vita helyett átbillent a segítő „barátnő” szerepbe. Ezt
a helyzetet az ember felnőtt gyermekekkel a szürke
hétköznapokban is egyre többször megtapasztalja, és
bevallom, örülök neki. Mert hál’ Isten a gyermekeinknek van saját véleménye, kialakult ízlése és szabad
akarata, aminek kulturált keretek között általában
hangot is adnak. De belátom, hogy az anya-lánya
viszonyrendszerben ez azért lehet különösen érdekes
és egyben szokatlan önismereti feladat, mert ismerve édesanyámat, nagymamáimat, anyósomat és megannyi gyakorló édesanya barátunkat, nekik mindig
igazuk van. Valahogy úgy történik minden, ahogy ők
tervezik. Nincs ez nálunk sem másképp. Bori is felnőtt nő lett, saját territóriummal, amiről ő dönt. Mi
csak javasolhatunk. Na jó, én otthon egy kis sarkot
azért kialakítottam a hangszereimnek, no meg a bringámnak, és abban a szegletben bizony minden nap
én vagyok a főnök, legalább is szeretem ezt hinni. n
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Szentkuty Nikolett írása

Aki az élhető élet
megteremtéséért dolgozik

D

r. Muszbek Katalin már egészen fiatalon elköteleződött az orvoslás és a másokon való segítő munka mellett, hiszen felmenői között is több orvos, illetve pedagógus tevékenykedett.

Már gimnazistaként megtapasztalta, hogy szívesen
fordulnak hozzá tanácsért a nehéz élethelyzetben lévők. Amikor legjobb barátnőjénél súlyos bipoláris
betegséget állapítottak meg, Katalin vállalkozott arra, hogy segíti őt a hosszadalmas klinikai kezelés során. Ekkor keltette fel az érdeklődését a pszichiátria.
Az orvosi egyetem elvégzése után az Országos Idegés Elmegyógyászati Intézetben helyezkedett el, ahol a
depresszióval, szorongással, pszichiátriai problémákkal kapcsolatos kórképekbe nyert betekintést, és később is ez maradt a szakterülete.

„A férjem által kerültem az onkológia közelébe
a nyolcvanas években, amikor még nagyon
kezdetleges kezelések álltak rendelkezésre.
Akkoriban gyakran hívtak egy-egy beteghez,
aki szorongott a kezelésektől. A rákbetegek
pszichológiai és pszichiátriai támogatása egy
nagyon nehéz terület. Tíz év alatt jutottam el
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odáig, hogy a pszichoanalízist és önképzéseket
követően képes legyek elvégezni ezt a munkát. Gyakran szembesültem azzal, hogy milyen
problémákkal küzdenek a betegek, és sokszor
senki nem tudta őket segíteni a szorongásaik
feloldásában. Ez motivált, amikor 1988-ban
az onkológiai intézet felkért arra, hogy hozzak
létre egy rehabilitációs és pszichoszociális
problémákkal foglalkozó csapatot. Láttam, hogy
mennyire nehéz rákbetegnek lenni, gyógyíthatatlannak különösen, és végül ez vezetett ahhoz,
hogy elkezdtük kidolgozni a hospice-rendszert.”
1991-ben létrejött a Magyar Hospice Alapítvány Polcz
Alaine vezetésével, aki a tanatológia, vagyis a pszichológia halállal és gyásszal foglalkozó területének hazai úttörője volt, így a hospice-rendszer felépítését ő
dolgozta ki, míg Katalin az orvosi vonalat erősítette.

„Akkoriban a rákbetegek szinte sehova nem
fordulhattak, és amikor az állapotuk súlyosbodott, általában elfekvő intézménybe kerültek – annál kegyetlenebb helyet nehezen
tudok elképzelni, ahol 40 beteg jutott egyetlen
nővérre, nem volt megfelelő fájdalomcsillapítás, és a betegek teljesen magukra maradtak. Lesújtó volt ezzel szembesülni.
Kezdetben hogyan fogadták a betegek az
alapítvány munkáját?
Először fenntartásokkal, nehéz volt áttörni a falakat.
Azt tanácsolták, mondjam azt, hogy ideggyógyász
vagyok, mert bárkit szívesebben fogadnak el, mint
egy pszichiátert. Sajnos még szakmai oldalról is sokan szkeptikusak voltak, azt hitték, mi egyszerűen
csak ölelgetjük a betegeket, ez nem egészségügyi ellátás, és egyesek szerint egyébként is sokan meghalnak,
ebből nem lehet nagy ügyet csinálni. Évekig kellett
küzdeni ezzel az ellenállással. A kezdeti időkben csak
otthonápolással foglalkoztunk, és csak az ismeretségi körből, ajánlás alapján érkeztek hozzánk betegek.
Aztán elterjedt a hírünk, és az is, hogy fájdalom nélkül is át lehet élni az élet utolsó szakaszát. Szerencsére
ma már a szakemberek is teljes mértékig elfogadják,
hogy a hospice ellátásra szükség van.
A betegek és a rokonok körében még
mindig gyakori az a hozzáállás, hogy nem
akarják igénybe venni az alapítvány segítségét, mert az egyenlő a véggel?
Nem az alapítvánnyal, inkább az elmúlással szemben
van bennük ellenállás. Sajnos ez még mindig tabutémának számít, pedig az élet körforgásának része.
Sok családtag már csak az utolsó két hétben fogadja
el a segítségünket, mert úgy gondolják, ez az ő dolguk, és egyszerűen képtelenek elfogadni az elmúlás
tényét. Pedig térítésmentesen tudunk a beteg lakóhelyén segítséget nyújtani az orvosaink, nővéreink,
pszichológusaink, gyógytornászaink segítségével. A
helyzet javult az elmúlt 20 évben, de még mindig

előfordul, hogy egy beteg csak az utolsó egy hétre
kerül be hozzánk, pedig már hónapokkal korábban
is enyhíthettünk volna a fájdalmain és a tünetein.
A súlyos rákbetegség esetében nem gyógyítható folyamatokról van szó, de azt kell látni, hogy a hospice egy még élhető életet biztosít a betegeknek, és
az életminőség komoly javulása érhető el a tünetek
enyhítésével. Ezért lenne nagyon fontos, hogy igénybe vegyék ezt a lehetőséget, amikor szükséges. Ös�szehasonlításképp: a nemzetközi rendszerben az élet
utolsó hat hónapját bízzák a hospice ellátásra – Magyarországon ez kb. 30-35 nap.

Pótolhatatlan
segítség
Minden év októberének második szombatján tartják a
Hospice Ellátás Világnapját, melynek idei mottója: „Az én
ellátásom, az én jóllétem”. A Magyar Hospice Alapítvány
arra biztat mindenkit, hogy ne késlekedjenek segítséget
kérni, hiszen a hospice-ellátás pótolhatatlan segítséget
nyújt mind a beteg, mind a családtagok számára.
Gyakran tapasztalják, hogy a családtagoknak legalább akkora segítségre van
szükségük, mint a betegnek?
Mi úgy kezeljük a helyzetet, hogy elfogadjuk, hogy
ilyenkor a családot is segíteni kell, hiszen mire elérkeznek a hospice-hoz, általában már fizikailag és
pszichésen is teljesen kimerülnek.
A családtagoknál gyakran jelen van a depresszió, a
súlyos szorongás, a kialvatlanság és a teljes kimerültség. Sokszor mesélik el az orvosok és a nővérek, hogy
a rokonokkal kétszer annyi időt töltenek el, mint a
betegekkel, mert sokan ilyenkor mondják el az ezzel
kapcsolatos lelki terheiket. Mi egyrészt lehetőséget teremtünk számukra, hogy valakivel megbeszélgessék
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a kérdéseiket, megoszthassák a problémáikat, akár
sírhassanak, hiszen ezek természetes érzések bennük.
Másrészt pszichoterápiás segítségre is van mód mind
a betegek, mind a hozzátartozók számára. Sokszor
azt tapasztaljuk, hogy egy minimális dózisban alkalmazott szorongáscsökkentővel is hatványozott hatást
érhetünk el.
Hogyan lehet ezekkel a nehéz helyzetekkel orvosként megbirkózni?
Megvannak azok a módszerek, például mentálhigiénés vagy pszichológiában jártas személyekkel történő szupervíziót, amelyek segítenek abban, hogy ketté
tudjam választani a szakmát és a magánéletet. De
persze ha ezek a lehetőségek nem lennének, mindenkit a kiégés fenyegetne, hiszen lelkileg roppant megterhelő tevékenységet végzünk.

A kézmosás szabályai

Hova fordulhatnak azok, akik úgy gondolják, nekik vagy családtagjuknak szüksége
lehet a hospice-ellátásra?
Ma már több mint 80 otthonápolási szervezet van
országszerte, róluk és a hospice fekvőbeteg-ellátás lehetőségeiről a www.hospice.hu honlapon lehet bővebb információkhoz jutni. A háziorvosok is sokat
segíthetnek, hogy kihez lehet fordulni az adott településen. Mindenkit arra biztatok, hogy járjanak
utána, mert minőségi segítségben lesz része az egész
családnak, és megtapasztalhatják, hogy nincsenek
egyedül. Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy a tévhitekkel ellentétben ez nem jár plusz anyagi teherrel,
az ellátásért senkitől nem kérünk pénzt. A mi munkánk ugyan az életük végén járó betegek segítéséről
szól, de az a legfontosabb, hogy esélyt adunk a minőségi életre. n

➎ egyszerű lépésben

A higiénés kézfertőtlenítésnek szigorú szabályai vannak, de a mindennapokban sem árt
tudni ezeket a fontos lépéseket.

➊ A kéz bevizezése

➋ Szappanhasználat

➌ A higiénés kézfertőtlenítés

A következő hat műveletnek legalább 20 másodpercig kell tartania.

➀ Kezdje el dör-

➁ Dörzsölje az
egyik kezét a másik
tenyerével az ujjait
összekulcsolva, miközben előre és hátra mozgatja őket.

➂ Ezután dörzsöl-

➃ Fogja össze az
ujjait, és mozgassa a
kezeit egyik oldalról
a másikra, az ujjait
a másik tenyerével
összedörzsölve.

➄ Tartsa a hü-

➅ Végül dörzsöl-

zsölni a tenyerét körkörös
mozdulatokkal.

velykujját a másik
kezében, és forgassa el a kezét, hogy
tisztára súrolja.

➍ Öblítse le a kezét.			
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je össze a két tenyerét is egymás
felé fordítva, ujjait
összefonva.
je az ujjbegyeit is
körkörös mozdulatokkal a másik
tenyerén.

➎ Szárítsa meg a kezét.

Aperitif
Novemberi számunkban Dr. Zacher Gáborral, az ország legismertebb toxikológusával
olvashatnak interjút, aki néhány kérdésünket már előre megválaszolta.

Kivel ülne le szívesen egy kávéra?

Freund Tamással, a Magyar Tudományos Akadémia elnökével, a
zseniális magyar agykutatóval. Tudom, mivel foglalkozik, de érdekelne, hogy vajon mennyit küzdött azért, hogy eljusson oda, ahol
most van, mennyire volt rögös ez az út, és hány kudarcot kell átélni, mire valami igazán fontosat fedez fel az ember.

Mivel telne egy ideális napja?

Munkával, és a feleségemmel. Ha pihenőnapról van szó, akkor ezeket tudom elképzelni: olvasás, pipázás, este egy jó vacsora, egy finom
kézműves sör, a többit pedig mindenkinek a fantáziájára bízom...

Van-e olyan példaképe, akire igazán
felnéz?
Az első főnökömre, Záborszky Zoltán professzor úrra a Honvéd
Kórházból. Ő egy hihetetlen példakép a munkabírásával, szakmai
tudásával és az emberiességével.

A Szimpatika TV adásaiból ajánljuk:
15 éve a cukorbetegek
szolgálatában

15. születésnapját ünnepli idén az Egy Csepp Figyelem
Alapítvány, amely ősztől egy online is elérhető, fiataloknak szóló egészségprogramot indít. Az ünnepi eseményen a vendégek az ország cukormentes tortáját is
megkóstolhatták – a desszertkülönlegességet stábunk
sem hagyhatta ki!
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Vág Bernadett írása

P

isti elkésett a szeánszról. Nem kicsit, legalább negyven percet, ami azelőtt sose fordult elő. És amikor végre megérkezett,
akkor se volt itt, mert ott maradt, ahonnan jött. Mert hiába robban be valakinek az illata a
nappaliba, hiába látszik tisztán a kipirult arca, hiába villog vészjóslón körbe a szeme, ha közben minden porcikája reszket, de nem a félelemtől, hanem
a dühtől. És hiába puffan le a fotelba, és hiába böki oda, hogy na helló, ha tisztán érezhető, hogy ez
csak a síkideg teste, mert a lelke és szelleme még el
sem indult onnan, ahonnan megérkezni szándékozott. A boltból.
Faggatni nem mertük, inkább csak némán találgattunk, mi is történhetett, talán elfogyott a pulykamellfilé, vagy megszáradt a szeletelt kenyér, esetleg
rosszul adott vissza a pénztáros, de egyikünknek sem
támadt olyan ötlete, ami igazolt volna egy ekkora
dühöt, főleg nem Pistinél, aki nem is szokott dühös lenni.
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Leszünk
még mi is
öregek!

A kíváncsi csendet Szaki bontotta meg, mert egyszerűen nem tudta elviselni a hisztit, márpedig hiszti
nemcsak sikítós létezik, hanem ilyen néma, de lábfejrángatós, vicsorgós is, amilyen a Pistié.
Így szólt hát:
– No?
Picit megijedtünk, mit fog válaszolni Pisti egy
ilyen kőkemény, provokatív kérdésre, így mind rámeresztettük a szemünket, és kivártunk.
De Pisti sem akart igazán balhézni velünk, inkább
csak panaszkodni akart, vigaszra lelni, támogatást
kapni. És ezt felelte:
– Nincs semmi, csak felrobbanok a hülye vénas�szonyoktól a boltban!
– No. – mondta erre Szaki, és részéről le is zárta volna a témát. Hiszen vénasszonyok mindenütt
akadnak, és mivel olyanok, amilyenek, gyakran kibillentik az embert az egyensúlyából, nincs mit tenni.
Csakhogy ott ücsörgött köztünk Spirike is. Aki
ebben a pillanatban felpattant a helyéről, és tiszta

erőből Szakira nézett. A szemében már meg is indult
a bepárásodás, de most nem lehetett tudni, hogy a
meghatottságtól vagy a dühtől-e, a keze ökölbe szorult, ha rajzfilmfigura lett volna, még a haja is szanaszét meredt volna.
– Hogy mondhatsz ilyet?! – kiabált Szakira, akinek megállt tátott szája előtt a ropi.
– Milyet? – kérdezte csodálkozva.
– Hát ilyet, hogy az idős nénik szerinted is hülye
vénasszonyok, és hogy szerinted is fel lehet tőlük robbanni a boltban, és hogy ebben nincs semmi csodálkoznivaló! – üvöltötte Spirike.
De még mielőtt Szaki válaszolhatott volna, Pisti
is rázendített.
– Szerinted rendjén való, hogy valaki félóráig válogat a felvágottak meg a húsok között, hogy valamiből
végre megvegye azt a fél kilót, miközben hetvenen
állnak mögötte a sorban?
És most Márti is csatlakozott.
– Ácsi, ácsi. Az idősek bölcsek. Tudják, hogy nincs
hova rohanni. Csak mi futkosunk mint az éhes patkány a labirintusban.
– Persze, hogy nincs hova rohanni, mert nem a
munkából jönnek, és nem időre mennek, csak úgy
vannak! – kontrázott Pisti.
– Hogy érted, hogy csak úgy vannak? – kérdezte
Spirike. – Miért beszélsz ilyen lenézően?
– Jaj, maradj már! – legyintett Pisti. – Csoszogva
járnak, kelnek, mindent elfelejtenek, és a mai cuccok
feléről azt se tudják, hogy micsoda.
– De nem jártak ám mindig csoszogva! – válaszolt
szép nyugodtan Márti. – Ők is voltak modernek,
csinosan öltözködtek, magas sarkúban tipegtek. És
hogy mindent elfelejtenek? Csak azt, amire nem érdemes emlékezni. Szerinted a te napod minden pillanata emlékezetes? Nem csak te képzeled úgy?
– És a mai cuccok? – kontrázott Spirike. – Milyen
mai cuccról érdemes tudni, hogy micsoda? A mobiltelefonról? A számítógépről? Mennyivel lett értékesebb az élet ezektől a szörnyű kis gépektől?
– Anyukám nemrég lett hetvenöt éves – tette hozzá Márti. – Volt gyönyörű, volt menyasszony, majd
feleség, lett kétgyerekes anya, aztán nagymama, volt
osztályvezető, ma is vezet autót, de ma már nem siet,

hanem megáll, és megbámulja a vörös szőlőfolyondárt a házak falán. Imádja Beethovent és a Quimbyt.
A nővére nyolcvannyolc, mindennap tornázik, fejti
a keresztrejtvényt. A szerelemről senki nem tudna
annyit mesélni, mint ő. És ő süti a legjobb illatos,
habos túrós pitét.
– No! – vágta rá Szaki.
– Ugyanilyen vének leszünk, ugyanilyen csoszogósak és ráérősek, de tele kinccsel, emlékkel, élménnyel, amikre érdemes lesz emlékezni. A többit
elfelejtjük – mondta Spirike.
– Ha megérjük – tette hozzá Márti.
– Oké, de én akkor se fogok félóráig válogatni a
hentes pultnál, ha tömegek állnak mögöttem a sorban! – próbálkozott még egyszer Pisti.
– Ó, dehogynem! – vágtuk rá egyszerre, aztán
csak nevettünk, de olyan könnyen és felszabadultan, mintha megértettük volna végre, hogy az élet,
ami volt és ami jön, ha így, ha úgy, illatos túrós pite,
könnyű habbal a tetején. n
HIRDETÉS
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Sallai Ervin írása

Borkóstolgatók

H

#HUMOR #MÉREGTELENÍTÉS #SZÜRET #BOR #KÓSTOLÓ

a a szüleim munkája engedi, ős�szel gyakran kirándulunk hétvégente.
Ilyenkor korán reggel indulunk otthonról, alaposan megpakolva szalámis
szendvicsekkel, amikbe apa szerint nem kéne uborkát tenni, mert szottyadt lesz már a vonaton. Napközben várromokat nézünk, amik már a nagymama
előtt is ott álltak, pedig ő aztán nagyon öreg. Bárhol
is kirándulunk, valahogy délután mindig eljutunk
egy helyre, ahol apa felkiált: Nini, itt egy borospince!
Kérdezzük meg, tartanak-e kóstolót! Ennél a mondatnál már jól tudjuk, mi következik.
A legelső műsorszám, amit a családom előad: az elhelyezkedés. Olyan asztalt keresünk, ami közel van
a mosdóhoz, ha valakinek ki kell mennie, de nem
járkál át rajtunk az összes turista. Ne jöjjön anyára
a cúg, de jól lássa a borászt. Senki ne érjen a nyirkos
falakhoz, ne billegjen a pad lába, és a hangosan beszélő ellenszenves asztaltársaságtól is legyünk minél
messzebb. Miután így elhelyezkedünk, kihozzák a
poharakat. Ezután már csak kétszer ülünk át, mert
anya szerint mégis a másik hely lenne a jobb.
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Mi gyerekek egyből kapunk mustot. Persze hiába
mondjuk öcsémnek, hogy ne igya literszám. Mire a
sajttálakat kihozzák, neki már fáj a hasa, így a délután további részében én őt kísérgetem a vécére. Helyenként a pincék mellett csak pottyantós kerti budi
van, ami nagyon vicces, főleg, hogy öcsém retteg a
pókoktól. Bokáig letolt gatyával is világrekordot fut
szerintem, ha leereszkedik rá hascsikarás közben egy
derék keresztespók.
Sajnos a budijáratok miatt gyakran lemaradunk apa
műsorának kezdetéről. Apa úri huncutságnak tartja,
amikor a borász a déli lejtők napsugarának játékos
csilingeléséről vagy a tanninok vibrálásáról beszél.
Amikor megkérdezik, mit érez az első illatokból, hos�szan mesél a szőlőt taposó asszonyok 39-es lábméretéről, és vádlijuk visszereiről. Ilyenkor az úri társaságok
szörnyülködve néznek ránk, de apát már nem lehet
megállítani. Megkérdezi, hogy a vörösbort mikor szellőztessük a dekantálóban: mielőtt beleöntjük a kólát
vagy utána? Anya persze szégyenkezik, de azért kér
egy kockacukrot a poharába, mert a száraz bortól
sava lesz. Ettől a borász keze megremeg egy kicsit.

Ha nagyi is jön velünk, sosem felejti megjegyezni,
hogy az ő idejében még voltak rendes italok, nem
kellett beérnie ilyen szocialista kókálmánnyal, ami
sosem látott tőkét. Meg hogy ilyen ganaj egy lőrét
nem ivott, amióta fáj a dereka, és a Tescoban nem tud
lehajolni az alsó polcos petpalackos italokért.
Közben persze szép lassan mindannyian becsiccsentenek, mert olyan nincs, hogy az én családom kiköpné a bort a köpőcsészébe, vagy kiöntené a pohár
alját a kancsóba. Ha ki van fizetve, megisszuk, nem?
A jobb helyeken furcsán néznek, amikor apa torkaszakadtából üvöltve énekli, hogy „Akinek nótája nincsen, annak szíve sincs.” Legszívesebben a kijárathoz
terelnének bennünket, de anya ilyenkor még feltétlen elmeséli, hogy fiatalkorában az egyetemi klubban
minden este pancsoltak ennél jobb borokat is tablettából. Meg is tudakolja, hogy a vörösborhoz mennyi
ételfesték kell, mert régen bordó kreppapírt áztattak
a fehérborba, de az piszok drága mostanában a kreatív boltokban.

Apa udvariasan érdeklődik, van-e ebből a parasztízű
borból eladó palackozva. Elvinné bosszúból a sok guggolósért Pali bácsinak Lovasra. Pali bácsi bora legendás.
Mindig dagadó kebellel hívta meg a családot és az egész
környéket szüretkor egy-egy kortyra, úgyhogy a helyiek a végén már tényleg guggolva közlekedtek az ablaka
előtt, nehogy meg kelljen kóstolni. Egyedül a német turisták vedelték örömmel, akikkel Pali bá mindig felolvastatta a „Lovas” táblát, és a térdét csapkodta, ahogy a
derék svábok zavartan mosolyogva mondták, hogy „lófász”. Próbálták sokan javasolni Pali bának, hogy a szőlőszemeket is préselje le, ne csak a csutkát, akkor nem
lesz ilyen savanyú, hogy csak a pálinka veszi el az ízét.
A borkóstoló végül elérkezik szertartásos befejezéséhez. Apa megkérdezi a pincében a borászt, melyik borára a legbüszkébb. Meghallgatja a fennkölt
szónoklatot a feketeáfonyás díszítésről, testes zamatokról, mineráliákban gazdag ízkomplexumokról és
csábító struktúrákról, majd harsányan megadja a kegyelemdöfést: Hozza ki nagyfröccsbe’! n
HIRDETÉS

EGY
SZIMPATIKUS
VIP AJÁNLAT
Amennyiben 2 vagy több éjszakára foglal nálunk
közvetlenül szállást 2020. szeptember 01. és
december 23. között (kivéve a szállodai és állami
ünnepnapokat) hétköznapokra (legkésőbb pénteki
távozás), akkor a Szimpatika Magazin ezen
számának bemutatásával mindösszesen:

10.000 Ft / fő/ éj árért

biztosítunk Önnek 4 csillagos erdő közeli, wellnesz
szállodai, félpanziós ellátást szabad szobáink
egyikében. További részletekkel és a foglalással
kapcsolatban keressen bennünket!

W W W . S Z A L A J K A L I G E T. H U

info@szalajkaliget.hu
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Októberben is játsszon velünk!

Októberben is játsszon velünk!

Megfejtő

Szimpatika Kvíz

Októberi nyereményünk

Látogasson el a szimpatika.hu/jatek oldalra, és a fiókjába való belépést
követően* töltse ki kvízünket!

MEGFEJTŐ

KVÍZ

játékosaink között

játékosaink között

2 db kétszemélyes wellnesshétvégét

3 db varázsnaplót

sorsolunk ki!

sorsolunk ki a Móra Kiadó
jóvoltából!

* A Szimpatika játékok eléréséhez egy regisztráció, azaz egy fiók létrehozása szükséges, melyet a
szimpatika.hu/felhasznalo/regisztracio címen végezhet el.
A regisztrációt csak egy alkalommal kell elvégezni, azután a szimpatika.hu/felhasznalo/belepes
címen be tud lépni a játékhoz.
A játékaink nyerteseit és a játékszabályokat a szimpatika.hu/jatekok oldalon találhatják meg!

Látogasson el a szimpatika.hu/megfejto oldalra, és a fiókjába való belépést
követően* írja be a rejtvény fősorát!
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Játsszon velünk Facebook oldalunkon is a facebook.com/Szimpatika
címen! Hónapról hónapra új nyeremények várják!
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VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA!
VIGYÁZZUNK A
GYÓGYSZERÉSZÜNKRE!

