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4 HŰSÍTŐ TIPP

a forró napokra

Nyerjen
görögországi
nyaralást!

Schell
Judit
„NAGYON HÁLÁS VAGYOK A SORSNAK
AZÉRT, HOGY FILMEZHETEK.”

N

agyszabású terveink között mindig is szerepelt
egy nagy szabású magazin, persze tisztában
voltunk a kis, kompakt méret
előnyeivel, na de amúgy is itt
a strandszezon, a plázsra meg
nem retiküllel megy az ember,
hanem strandtáskával, abban
pedig jól elfér ez az XL-es kiadvány is. Ez persze nem azt jelenti, hogy mindig az évszaknak
megfelelő méretű lesz a lap, bár
kétségtelen, hogy izgalmas lenne egy ún. dilatációs folyóirattal
előrukkolni, amely télen összehúzódik, nyáron pedig kitágul, de azt hiszem, mi már
megmaradunk a nagyobb formátumnál, képszerkesztőink és remélhetőleg olvasóink legnagyobb örömére.
Nem csak a méreteink nyúltak meg, de a grafikus
kollégák is nyújtóztak egy jót, és digitális ecseteikkel
új cégtáblát festettek nem csak a lapnak, de a Szimpatika patikáknak is. Reméljük, Önöknek is tetszik az
új ruhánk, és talán így még szimpatikusabbak lesznek
gyógyszerészeink és persze maga a lap, amit immár 14
éve vehetnek kezükbe a hűséges és a vadonatúj olvasók.
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CÍMLAPON

A

lföldi lány vagy, Debrecenből, mégis felköltöztél a
hegyre...
Tudatos döntés volt, ez volt az
első gondolatom, amikor Pestre
kerültem. Meg az, hogy minden
nap át akarok menni a Dunán.
Mert olyan csodálatos nézni a
vizet, és ami körülötte van. Elegem volt a rónaságból. Tizennyolc évesen egyértelmű volt,
hogy a fővárosba kell mennem,
reméltem, hogy táncos vagy színész leszek.

E

Nekem
más is kell
A

rra gondoltunk, hogy a megújult magazinunk júniusi számának címlapfotóját ne
stúdió körülmények között, hanem a természetes környezetben készítsük el. A szóba
jöhető helyszínek közül Judit a Normafát választotta, mint kiderült, a közelben lakik. Bár
a szeszélyes időjárás tűző nappal és záporesővel is próbára tette csapatunkat, remek hangulatban készültek el a képek a művészvilág
egykori kedvenc kirándulóhelyének lejtőin,
amely nem véletlenül őrzi Bellini kétfelvonásos operájának címét.
4

z honnan jött? Volt
előadóművész a
családban?
Igen, a mostohaapám, Barbinek Péter, Jászai-díjas színész.
Gyerekkoromban sokat voltunk a próbáin és előadásain,
nagyon izgalmas volt ez a közeg
számomra. De akkor még nem
foglalkoztatott a prózai színház,
énekelni akartam meg táncolni.
Jelentkeztem a Táncművészetire és a Színműre is, mindkét helyre elsőre felvettek, de a
Színművészetit választottam.

F

őiskolásként, 20 évesen
született meg az első
gyereked, Lackó. A környezeted
nem próbált meg lebeszélni a
gyerekvállalásról? Egy diploma
előtt álló színésznőnek nem
biztos, hogy az anyukaság a legtesthezállóbb szerep a karrierje
szempontjából...
Számomra ez nem volt kérdés,
bár Horvai tanár úr viccesen
megkérdezte, hogy ismerem-e
az apját. Mondtam, hogy persze.
És ő sem próbált lebeszélni róla.

E

ttől viszont nehezen indult
a pályád, hiszen pont akkor
voltál otthon a kisfiaddal, amikor
az osztálytársaid elhelyezkedtek.
Pontosan. Engem egyáltalán
nem ismertek. Míg a színházigazgatók, rendezők válogattak

az osztálytársaim közül, gyakorlatra hívták őket, én gyesen
voltam. Nehezen indult a karrierem, de aztán szerencsém
volt, és a Radnóti Színházba
kerültem.

A

z első filmszerep hogy
talált meg?
Nem tudom, Sára Juli, akit a
főiskoláról ismertem, elhívott
az első filmjébe, Egérút volt a
címe. Fantasztikus színészekkel
játszhattam együtt, Máté Gábor,
Molnár Piroska, Scherer Péter...
Domonyvölgyben forgattuk, jó
kis nyaralás volt, ott laktunk
Lackóval, a kutyával, nagyokat
sétáltunk a szünetekben.
Aztán jöttek a Jancsó filmek,
azok, amiket már Kapával és Pepével (Mucsi Zoltán és Scherer
Péter) forgatott, nyárról-nyárra
– nagy élmény volt. Nem tudom,
régen hogy forgatta a nagy filmjeit, hogy ott voltak e forgatókönyvek – mi kaptunk egy lapot,
amire valamit ugyan írtak, de az
nehezen volt értelmezhető, kérdeztem is Kapát, hogy ezt te érted? De mondta, hogy felejtsem
el, majd elmondja a Miki bácsi.
Még Hernádi Gyula is ott volt
a forgatásokon, ők egyeztettek,
hogy végül mi legyen a szövegem, vagy merre szaladjak. Nagyon élveztem ezt a szabadságot
Jancsóval, mert lehetett tudni,
hogy az ő fejében az egész ott
van, ugyanakkor csak kis elemeit osztja meg velünk.

G

ondolkoztál
valaha azon, hogy
miért lesz valakiből jó
filmszínész?
Nehéz kérdés, az alkaton, de főleg a szerencsén
múlik, nagyon sok olyan
tehetséges kollégám van,
aki nem forgat. Nekem
szerencsém volt. Nagyon
hálás vagyok a sorsnak

azért, hogy filmezhetek és most
valahogy közelebb van ez a világ
hozzám. Változásra volt szükségem, már jóval a Covid előtt eldöntöttem, hogy elmegyek... elmegyek az országból egy időre,
kihagyok egy színházi évadot.
Úgy éreztem, kiégtem, megcsömörlöttem egy kicsit.

S

oha nem akartál rendezni?
Rendeztem én, csak saját
magamat. Meg persze gondolkodtam rajta, csak valahogy
mindig arra jutottam, hogy
honnan venném én ehhez a bátorságot? Az egy másik szakma.
Ugyanakkor nagyon tetszik a
komplexitása, hogy mindenre
van rálátásod, figyelmed...
Szóval kértem egy évet, és elmentem Spanyolországba a gyerekekkel. Szükségem volt arra,
hogy kiszakadjak a megszokott
közegből. És amikor visszajöttünk, már nem is mentem vissza
a színházba. Egy ilyen befelé
fordulós hangulatba kerültem,
és nem akartam ugyanabba vis�szaállni, amiből kiléptem.

É

s a gyerekek mit szóltak?
Nem féltek, az új környezettől, vagy attól, hogy elveszítik
a barátaikat?
Mindent megbeszéltem velük és
persze az apukájukkal is, akivel
akkor már nem éltünk együtt.
Nagyon nyitottak voltak, tetszett nekik az ötlet, hogy külföldön járhatnak iskolába. Egy

nemzetközi suliba irattam be
őket, ahol angolul folyt az oktatás, eleinte hétvégenként kicsit
kínoztam őket a magyar tanmenettel, de aztán belefáradtunk.
Viszont nyáron felkészültek a
különbözeti vizsgára. Jó kaland
volt, nagyon.

O

lvastam, hogy a gyerekek
már korábban hazarepültek, te pedig kocsival jöttél, és
útközben megálltál Cannes-ban,
a fesztiválon, hogy megnézd
Enyedi Ildikó filmjét.
Igen, ez egy klassz túra volt,
megálltam mindenfelé, így
Cannes-ban is, vicces volt a
Côte d’Azuron besétálni a fesztiválpalotába. Büszkeség volt a
nemzetközi közönség soraiban
megnézni A feleségem története c.
filmet.

N

em akartál végleg külföldön maradni?
Hmmm... most ez így elég volt.
Azt, hogy mit hoz a jövő, majd
meglátjuk. Talán egyszer elindulunk másfelé.

É

s akkor most hogyan tovább? Várod, hogy csörögjön a telefon, hogy megtaláljanak
az izgalmas felkérések, munkák?
Hál’ Istennek már elég sokat
csörgött, volt, amit vállaltam,
volt, amit nem. Most keresgetem
a helyemet... De inkább forgatni
szeretnék, ahhoz van nagyobb
kedvem.

M

i az, ami más a
színházban?
Az, hogy nincs ráhatásod a saját életedre.
Nem tudsz tervezni. Ha
egyszer bedugod a fejed
a vízbe, nem tudsz többé
kijönni. Úgy érzem, hogy
az élet elmegy, és nagyon
kevés idő jut feltöltődésre a színház mellett.
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Szeretem a kollégákat, és szeretek játszani, de más dolgok is
érdekelnek.
A film sokkal intimebb, zártabb közeg, átláthatóbb, tudom,
hogy mikor indul és mikor van
vége. Összehozza az embereket,
egy konkrét időszakra kell koncentrálni, mindenki egy ügyért
dolgozik. Most ott érzem magam biztonságban.

S

zereted a biztos közegeket,
a burkokat?
Nem tudom... az elmúlt két évben elkezdtem keresgélni magamat. Ez valószínűleg összefügg azzal is, hogy hamarosan
ötven leszek. Meg a szakmában
eltöltött idő... Színházat ugyan
váltottam, de szakmát nem. És
nem is akarom abbahagyni, csak
formálódom. Megpróbálok fejlődni... lépkedni magamban.

E

z érthető, de mi van akkor,
amikor betöri az ajtót a
külvilág? Az elmúlt időszak nem
volt eseménytelen, először jött
a Covid, most meg itt van ez a
háború...
Az borzalmas. Amikor meghallottam, hogy az oroszok megtámadták Ukrajnát, azt éreztem,
hogy menekülnöm kell. Meg
kell fogni a gyerekeimet és elindulni, mert nem vagyunk itt
biztonságban. Aztán teltek a
6

Megpróbálok
fejlődni...
lépkedni
magamban.

napok. Nem mondom, hogy
megnyugodtam, de próbáltam
egy kicsit távol tartani magamtól
ezt az egészet... Mert azt a sok
borzalmat, ami ott történik, nem
lehet feldolgozni. Nem is csak
azt, amit lát az ember, annál sokkal rosszabb az, amit elképzel.
Az nem lehet, hogy 2022-ben
Közép-Európában tömegsírokba dobáljanak
gyerekeket, megerőszakoljanak nőket.
Meg sehol a világon.
Ez nagyon kikészít
lelkileg. Amit tudtunk, persze megteszünk, adományokat
viszünk, vásárolunk,
szállítunk, de így is
csak tehetetlenséget
érez az ember.

A

gyerekekkel
beszélgettetek

erről?
Igen, ugyan Borika még kicsi
ehhez, ő csak 10 éves, de neki
is tudnia kell, hogy mi történik
körülötte a világban. Boldizsár
pedig nagyon érzékeny gyerek,
úgyhogy inkább eltartja magától ezt, de biztos beszélgetnek a
háborúról Lackóval is.

H

ogy vannak ők, mint
testvérek?
Lackó már felnőtt, a kicsik
pedig felnéznek rá, de azért

Boldizsár, aki most 14, szeret
vele bunyózni. Lackó még erősebb, de szerintem már nem
sokáig. Megy a kakaskodás, de
közben nagyon jókat dumálnak.
Baráti viszony is van köztük,
nem csak testvéri.
Nem érzem magam öreg
anyukának, de az biztos, hogy
20 éves korom óta gyereket
nevelek, és ez azért egy kicsit
fárasztó. A barátnőim között
van, aki negyvenévesen kezdte,
ő mindig nagyon fitt, friss – persze, mert ő még csak nyolc éve
csinálja. Olyan is van, aki már
túl van a nehezén, mert huszonévesek a gyerekei, ő is nagyon
szabad, mindenre van ideje. De
nem panaszkodom, imádom
őket, és nincs annál jobb, mint
amikor együtt van a három
gyerek.

E

mlítetted a fitt anyukákat,
de azért te sem panaszkodhatsz, elképesztően sportosan nézel ki. Rendszeresen
mozogsz, vagy csak szerencsés
alkat vagy?
A jóisten adta, meg a genetika.
Igaz, hogy 18 éves koromig
versenytáncoltam, de az már
nagyon régen volt. Azért kampányszerűen rámtör a mozgásigény. Azt hiszem, most van itt
az ideje annak, hogy elkezdjek
odafigyelni magamra. Már el
is kezdtem... Mondjuk inkább
úgy, hogy kezdegetem újra.
Spanyolországban nagyon sokat sportoltam, hívott a tengerpart, tornáztam, padeleztem és
jógáztam is. Itt nincs tengerpart, de van erdő, ahol lehet sétálni, kocogni a kutyával. Most
vagyok abban a korban, hogy a
fiatalon megszerzett alapok kezdenek már elfogyni. Úgyhogy
most egy kicsit újra összerakom
magam. Minden szempontból.

Élvezzük a nyári meleget és napfényt, de közben
az egészségünkről se feledkezzünk meg!

Hűsítő tippek a forró napokra

1.

A folyadékpótlásra nyáron mindenképp
tudatosan oda kell figyelnünk.
Testünknek azzal kedvezhetünk
leginkább, ha a jéghideg cukros
üdítők helyett langyos teát vagy citromos vizet iszunk: ezzel egyrészt
természetes hűtésre késztetjük a
szervezetet, másrészt a plusz
kilókat is elkerülhetjük.

3.

Zuhanyozzunk langyos vízzel,
amikor csak tehetjük:
felfrissülünk és egyúttal a
bőrünket is felszabadítjuk a
rátelepedett portól, ezzel
segítve, hogy könnyebben lélegezzen.

2.

Törekedjünk
a minél könnyedebb
étkezésekre és fogásokra,
valamint a szezonalitásra: használjuk ki, hogy ebben az időszakban rengeteg friss zöldség és
gyümölcs is elérhető, és válas�szunk magas víztartalmúakat,
pl. uborkát, paradicsomot
vagy görögdinnyét.

4.

Szemünk
egészségére is ügyeljünk: napsütésben viseljünk 400-as UV-jelzéssel ellátott napszemüveget, amely
teljes mértékben kiszűri mind
az UV-A, mind az UV-B sugarakat, amelyek jelentősen
károsítják a látást.

KALMÁR ANDRÁS
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EGÉSZSÉG

Mindenki lehet
életmentő!
A véradók szerepe az országos
ellátásban

J

únius 14-e a véradók világnapja, így nem is lehetne aktuálisabb,
hogy a véradással és a vércsoportokkal kapcsolatos tudnivalókról
éppen most kérdezzük dr. Nagy Sándort, az Országos Vérellátó
Szolgálat szakmai főigazgató-helyettesét.

A véradás kulcsfontosságú
szerepére gyakran felhívják a
lakosság figyelmét, és úgy tűnik,
sokan vállalkoznak a véradásra,
akár rendszeresen is. Ennek ellenére folyamatos hiány áll fenn?
Nem, idehaza folyamatos a vérkészletek utánpótlása, így szerencsére
nincs vérhiány. Az országos vérkészletet igyekszünk folyamatosan
5 napos szinten tartani, mivel a legrövidebb lejáratú vérkészítmény,
a trombocita, mindössze 5 napig
használható fel – ezért is fontos a
véradások folyamatossága, amelyre
szüntelenül felhívjuk minden segítő
szándékú ember figyelmét.
Milyen módon kerül felhasználásra a leadott vér, illetve milyen
folyamatokon esik át a felhasználásig?
A véradók és a vért kapó betegek
biztonsága érdekében minden
véradás alkalmával elvégezzük a
levett vér kivizsgálását. Ennek során meghatározzuk a vércsoportot,
valamint megvizsgáljuk a különböző fertőző vírusok, baktériumok
esetleges jelenlétét is. A vizsgált
fertőző ágensek közé tartozik a
HIV 1-2, a Hepatitis A, a Hepatitis B, a Hepatitis C, és a szifilisz.
Amennyiben a kivizsgálás során a
8

vércsoport-tulajdonságok egyértelműen meghatározhatók és a fertőzésekre vonatkozó vizsgálatok negatív
eredménnyel zárulnak, akkor a végső szakmai jóváhagyást követően
a vérkészítmények kiadhatóak az
egészségügyi intézményeknek, tehát felhasználhatók a betegek kezelése során.

Léteznek ritkább és gyakoribb

vércsoportok? Hogyan épül fel
egy-egy beteg vércsoportja, és
ezt milyen kódokkal jelzik?
Létezik egy természetes vércsoportmegoszlás, ebből adódóan a készletben szinte mindig A+ vérből van

Nem szoktunk
olyat mondani,
hogy az egyik
vércsoport
ritkább vagy
értékesebb.

Vörösvérsejt és trombocita készítmények esetében az alábbiakat
fontos tudni a vércsoportokról:
S a 0-ás mindegyik vércsoportnak
adhat, de csak 0-ás vércsoporttól kaphat vért;
S az A-s adhat A-s és AB-s vércsoportnak, de csak 0-ás és A-s
vércsoporttól kaphat vért;
S a B-s adhat B-s és AB-s vércsoportnak, de csak 0-ás és B-s
vércsoporttól kaphat vért;
S az AB-s csak AB-s vércsoportnak adhat, viszont mindegyik
vércsoporttól kaphat vért.
Plazma esetében a szabály másként működik:
S a 0-ás csak 0-ás vércsoportnak
adhat, de mindegyik vércsoporttól kaphat plazmát;
S az A-s adhat 0-ás és A-s vércsoportnak is, de csak A-s és AB-s
vércsoporttól kaphat plazmát;
S a B-s adhat 0-s és B-s vércsoportnak is, de csak B-s és AB-s
vércsoporttól kaphat plazmát;
S az AB-s pedig mindegyik vércsoportnak adhat, de csak AB-s
vércsoporttól kaphat plazmát.

a legtöbb, és AB-sból a
legkevesebb. Ez azért
természetes, mert a betegek között is így oszlik
meg ez az arány. Ezért
nem szoktuk azt mondani, hogy az egyik vércsoport ritkább vagy értékesebb,
hiszen mindegyik egyformán
fontos.
Az elsődleges célunk az, hogy
minden beteg a saját ABO és RhD
vércsoportjának megfelelő vérkészítményt kapjon. Így a legegyszerűbb biztosítani, hogy mindegyik
vércsoportból egyforma eséllyel
jussanak vérkészítményhez a
betegek. Amennyiben erre
szakmai vagy vérgazdálkodási okból nincs
lehetőség, akkor a
L a n d s t e i n e r- s z abály szerint járunk
el, amely nevét Karl
Landsteinerről kapta, aki felfedezte,
hogy a vér különböző
vércsoportokra oszlik, és
megalkotta az AB0-rendszert. Felfedezéséért később Nobel-díjban
részesítették.
Az RhD pozitív beteg kaphat
RhD negatív vörösvérsejt és trombocita készítményt is, minden
megkötés nélkül, míg RhD negatív
beteg RhD pozitív készítményt csak
szigorú elbírálás és/vagy életmentő
sürgősség esetén. Plazma-transzfúzió esetén az RhD tulajdonságnak
nincs jelentősége.
A fenti vércsoport tulajdonságokon túl még több tucat egyéb vörösvérsejt antigént és antitestet is
vizsgálunk.

Hogyan működik az irányított
véradás? Az Országos Vérellátó
Szolgálat valóban „becseréli”
a más vércsoportú vért is ilyen
esetben?
A nemzetközi transzfuziológiai gyakorlat változása szükségessé tette,
hogy az OVSZ felülvizsgálja az irányított véradás rendszerét. Az érvényes új szabályozás értelmében
az eddigi, jól ismert, a közvetlen
donor-beteg kapcsolaton alapuló
direkt irányított véradás 2021. október 4-e óta csak a beteg írásos nyilatkozata alapján és vércsoport-egyezés esetén valósulhat meg.
2021. október 4-től támogatói irányított véradásra is lehetőség van.
Támogatói véradás esetén a véradó
és a beteg vércsoport-egyezése nem
követelmény. A leadott vér az országos készletbe kerül, a kedvezményezett beteg pedig a számára gyűjtött
mennyiségnek megfelelően, „becseréléssel” a központi készletből kap
számára kompatibilis vérkészítményt. Ez a forma – ugyanúgy,
mint a direkt irányított véradás – létrejöhet rokonok,
ismerősök körében, de
akár – az adatvédelmi
szempontok figyelembe vételével – közösségi gyűjtés alapján is,
egy megnevezett beteg
gyógyulásának támogatására. Támogatói véradás esetén
a véradónak csak annyit kell tennie,
hogy adatfelvételkor egy nyilatkozaton megadja a beteg nevét és tajszámát.
Fontos kiemelni, hogy a kórházi
ellátásának nem feltétele a beteg
nevére szóló véradás, valamint a
már leadott vért utólag nem lehet
beteghez irányítani! Direkt és támogatói irányított véradásra is bármelyik vérgyűjtési helyszínen lehet
jelentkezni.
SZENTKUTY NIKOLETT
Olvasson bővebben a témáról
a szimpatika.hu oldalon!
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JÚNIUSI AKCIÓ
ALGOPYRIN
500 mg tabletta
20 db

NICOFLEX®
7%

medi forte sport krém
50 g

***

Profi megoldás erős fájdalom és láz csillapítására.
EP

hatóanyag: metamizol-nátrium

forgalmazza: Opella Healthcare Commercial Kft. 1045 Budapest, Tó utca 1-5.
Gyógyszer-és egyéb termékinformáció: (+36 1) 505 0055
2 576 Ft* helyett
Web: www.sanofi.hu
MAT-HU-2101148 (2021. 10. 19.)

Vény nélkül kapható gyógyszer

12%

filmtabletta
60 db

forgalmazza: G.L. Pharma Kft.

**

OGYI-T-23237 2022-077 2022.04. 27.

120 Ft/db

Vény nélkül kapható gyógyszer

1 375 Ft* helyett

DETRALEX

forgalmazza: Medimpex Zrt. www.nicoflex.hu

Kozmetikum

1 199 Ft

**

24 Ft/g

10%

tabletta
30 db

12%

17%

15%

4 099 Ft

**

68,3 Ft/db

gél
20 g

***

A gyors felszívódású, növényi alapú tabletta szedése
növeli a kapillárisok ellenállását, erősíti és védi a
vénákat. Már napi 1 tabletta elegendő a visszér
tünetei ellen.
EP
hatóanyag: mikronizált diozmin

4 678 Ft* helyett

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

1mg/g gél
50 g

***

CONTRACTUBEX

600 mg tabletta
60 db

FENISTIL

HYDROMINUM
***

VENOTEC
***

A filmtablettában lévő tiamin (B1), piridoxin (B6) és
kobalamin (B12) vitaminok kulcsfontosságú szerepet
töltenek be az idegrendszer működésében és
egészségének fenntartásában.
EP

Rándulás és izomhúzódás esetén használható
külsőleges készítmény. Az alkalmazás helyén a
bőrszöveti vérkeringés fokozódik, ezért az izmok
rugalmasabbá válnak. Javasoljuk edzés előtti bemelegítéshez is.

2 399 Ft

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

500 mg filmtabletta
60 db

NEUROGERLON
***

6 880 Ft* helyett

forgalmazza: Zentiva Pharma Kft.
1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 11/C

5 799 Ft

**

Vény nélkül kapható gyógyszer

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

CANESTEN UNO
8%

500 mg lágy
hüvelykapszula 1 db

***

10%

DASSERGO

17%

5 mg filmtabletta
30 db

***

Műtétek, sérülések, égések sebgyógyulása után
képződő hegek kezelésére. Elnyomja a hegszövet növekedését, elsimítja és fellazítja a
EP
hegszövetet.
gyártó: Merz Pharmaceuticals GmbH, Németország
OGYI-T-1640/01

Vény nélkül kapható gyógyszer

96,7 Ft/db

3 976 Ft* helyett

3 299 Ft

**

165 Ft/g

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

VISINE® RAPID
0,5 mg/ml oldatos
szemcsepp 15 ml

***

Az akció érvényes
2022. 06. 01. – 2022. 06. 30-ig,
illetve a készlet erejéig
a SZIMPATIKA patikákban.

16%

***

Enyhíti az allergiás nátha és csalánkiütés tüneteit,
felnőttek és 12 éves vagy ennél idősebb serdülők
számára javasolt.

EP

hatóanyag: dezloratadin
forgalmazza: KRKA Magyarország Kft.
1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6 3.torony 6. emelet
HUDASPAT202020

Vény nélkül kapható gyógyszer

2 218 Ft* helyett

1 849 Ft

**

61,6 Ft/db

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

LIDERIN
8%

tabletta
6 db

***

11%

***

A szem kisebb, nem
fertőző irritációi (amit
például füst, por, szél,
klóros víz, fény vagy
allergia okozhat)
okozta szemvörösség
átmeneti kezelésére.
Érvédő hatású gyógyszer, amely gátolja a vénák
tágulását, és növeli a hajszálerek ellenállását.
Vénás eredetű fájdalom, nehézláb érzés, lábfeszülés
kezelésére ajánlott.

EP

hatóanyag: mikronizált flavonoid
forgalmazza: Les Laboratoires Servier,
50 rue Carnot 92284 Suresnes cedex Franciaország

Vény nélkül kapható gyógyszer

6 697 Ft* helyett

5 999 Ft

**

100 Ft/db

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

14%

EP
forgalmazza: PENTA PHARMA Zrt.
2161 Csomád, József Attila utca 73.

Vény nélkül kapható gyógyszer

145_202205_hydro

Étrend-kiegészítő készítmény

3 624 Ft* helyett

2 999 Ft

**

100 Ft/db

Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, változatos
étrendet és az egészséges életmódot.

filmtabletta
60 db

***

A szem kisebb nem
fertőző irritációinak (pl.
füst, por, szél, klóros víz,
erős fény vagy pollen)
tüneteként jelentkező
kötőhártya-duzzanat és
-vérbőség tüneti kezelésére. Tartósítószer-mentes.

hatóanyag: tetrizolin-hidroklorid

gyártja és forgalmazza: Aflofarm Hungary Kft.
1025 Budapest, Cseppkő utca 41.

BÉRES CALCIVID 7

VIZORED

0,5 mg/ml oldatos
szemcsepp 10 ml

Természetes eredetű növényi összetevőket tartalmaz, mint csalán, zöld tea, közönséges fügekaktusz,
szőlőmag kivonat, gyermekláncfű és aranyvessző.

1 920 Ft* helyett

1 649 Ft

**

164,9 Ft/ml

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

11%

Csillapítja a viszketést, megnyugtatja az irritált bőrt.

Kényelmes és hatékony 1 alkalmas hüvelygomba
elleni belső kezelés¹.

hatóanyag: dimetindén-maleát

¹külsőleg Canesten 10 mg/g krém 1-2 hetes kiegészítő
használata javasolt

forgalmazza: GlaxoSmithKline-Consumer Kft.
1124 Budapest, Csörsz u. 43. Tel.: 225-5800 www.gsk.hu
A védjegyek tulajdonosa vagy engedélyezett használója a
GSK vállalatcsoport.
PM-HU-XBRAND-21-00047

Vény nélkül kapható gyógyszer

EP

2 799 Ft

**

56 Ft/g

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

magnézium tabletta
férfiaknak 30 db

17%

³A kalcium szükséges a normál csontozat fenntartásához.
forgalmazza: Béres Gyógyszergyár Zrt.
1037 Budapest, Mikoviny u. 2-4.

gyártja és forgalmazza: Aflofarm Hungary Kft.
1025 Budapest, Cseppkő utca 41.

Étrend-kiegészítő készítmény

3 199 Ft

**

53,3 Ft/db

Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, változatos
étrendet és az egészséges életmódot.

146_202205_magni

Étrend-kiegészítő készítmény

Vény nélkül kapható gyógyszer

EP

2 999 Ft

**

2999 Ft/db

***

2 399 Ft

**

80 Ft/db

Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, változatos
étrendet és az egészséges életmódot.

161/2022/OTC

Vény nélkül kapható gyógyszer

Vény nélkül kapható gyógyszer

2 510 Ft* helyett

2 299 Ft

**

153,3 Ft/ml

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

bevont tabletta
60 db

1 928 Ft* helyett

1 649 Ft

**

164,9 Ft/db

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

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

Vény nélkül kapható hagyományos
növényi gyógyszer

forgalmazza: Stada Hungary Kft.
1133 Budapest, Váci út 116-118.
21STADALIDERIN3AP11/2021.08.06.

Étrend-kiegészítő készítmény

9 305 Ft* helyett

8 199 Ft

**

1366,5 Ft/db

Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, változatos
étrendet és az egészséges életmódot.

APRANAX DOLO
12%

100 mg/g gél
150 g

***

Alkalmazható támogató és kiegészítő terápiaként a
vese és a húgyutak gyulladásos megbetegedéseinek
enyhe eseteiben, illetve vesehomok képződésének
megelőzésére.
EP

hatóanyag: dimenhidrinát
forgalmazza: Richter Gedeon Nyrt.
1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.
Mellékhatás bejelentés: +36 1 505 7032
medinfo@richter.hu

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

CANEPHRON
14%

Különböző eredetű hányinger és hányás megelőzésére és kezelésére szolgáló gyógyszer. 6 éves
kortól adható.

2 910 Ft* helyett

EP
hatóanyag: tetrizolin-hidroklorid

3 348 Ft* helyett

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

50 mg tabletta
10 db

***

Magnézium férfiaknak. Maca gyökér kivonatot és
cinket is tartalmaz, amely hozzájárul a vér normál
tesztoszteronszintjének fenntartásához.

3 625 Ft* helyett

forgalmazza: Bayer Hungária Kft.
1117 Budapest, Dombóvári út 26.

DAEDALON®

MAGNISTERON
***

Komplex támogatás a csontok egészségéért³,
7 hatóanyaggal, köztük 800 mg kalciummal
(2 filmtablettában).

BC72206ADSZI

hatóanyag: klotrimazol

3 048 Ft* helyett

Ginzeng-tartalma hozzájárul az erekció kiváltásához
és fenntartásához. Túlhajszolt férfiaknak ajánljuk az
egészséges potencia fenntartására.

4 235 Ft* helyett

3 699 Ft

**

61,7 Ft/db

A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton
alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!

11%

***

Hatásos megoldás izom- és ízületi fájdalom esetén:
- gyulladásgátló
- fájdalomcsillapító
- hűsítő hatású.
EP

hatóanyag: naproxén
forgalmazza: Bausch Health Mo. Kft.
1134 Budapest, Váci út 33.
APRDG-21-06-01, lezárás dátuma: 2021.06.01.

Vény nélkül kapható gyógyszer

3 956 Ft* helyett

3 499 Ft

**

23,3 Ft/g

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

EP = Egészségpénztári kártyára is kapható. Az egyes gyógyszertárakban elfogadott egészségpénztári kártyák eltérőek, vásárlás előtt kérjük, érdeklődjön gyógyszertárában!
*Az akciót megelőző 30 napban alkalmazni ajánlott ár, melytől az akcióban részt vevő gyógyszertárak eltérhetnek.
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**A jelen akció során feltüntetett akciós ár maximált fogyasztói ár, az akcióban részt vevő gyógyszertárak alacsonyabb árakat is meghatározhatnak.
***Az ajánlott, akciót megelőző ár és a maximált akciós ár figyelembevételével számított százalékos kedvezmény. Az akcióban részt vevő egyes gyógyszertárak ennél magasabb kedvezményt is biztosíthatnak.
Az akció elérhető a részt vevő SZIMPATIKA gyógyszertárakban. Részletekért, kérjük, forduljon az Ön SZIMPATIKA gyógyszertárához. A feltételek eladáshelyen történő betartásáért a gyógyszertárak felelősek.
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GYÓGYÍR

JÚNIUSI AKCIÓ
ZOVIRAX DUO
50 mg/g és 10 mg/g
ajakherpesz krém
2g

VALERIANA
RELAX

SALVEQUICK
MED
7%

szemölcstapasz
20 db

***

9%

lágyzselatin kapszula
60 db

***

Két hatóanyaggal
csökkentheti
a herpeszes
hólyagok
kialakulásának
esélyét, az ajakherpesz tüneteinek kezelésére.

forgalmazza: GlaxoSmithKline-Consumer Kft. www.gsk.hu
A védjegyek tulajdonosa vagy engedélyezett használója a
GSK vállalatcsoport.
PM-HU-XBRAND-21-00047

Vény nélkül kapható gyógyszer

EP
2 850 Ft* helyett

2 649 Ft

**

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

7%

Vény nélkül kapható gyógyszer

A benne lévő 1000 mg
C-vitamin és a 2000 NE
D-vitamin támogatja
az immunrendszer
egészséges működését.
A bevont tabletta retard
technológiája alkalmas a
C-vitamin nyújtott kioldódásának biztosítására.

**

162,4 Ft/db

TERHESSÉGI TESZT
PARMA
21%

***

forgalmazza: Teva Gyógyszergyár Zrt.

Étrend-kiegészítő készítmény

1 649 Ft

**

forgalmazza: Parma Produkt Kft.
1145 Budapest, Uzsoki u. 36/a.

Orvostechnikai eszköz

960 Ft* helyett

749 Ft

**

749 Ft/db

Étrend-kiegészítő készítmény

3 956 Ft* helyett

3 499 Ft

**

58,3 Ft/db

Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, változatos
étrendet és az egészséges életmódot.

ALGOFLEX FORTE
DOLO
400 mg filmtabletta
20 db

8%

***

Erős ellenfele a fájdalomnak.

Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, változatos
étrendet és az egészséges életmódot.

FEMIBION 0
BABATERVEZÉS
tabletta
28 db

10%

formáció: (+36 1) 505 0055 Web: www.sanofi.hu
MAT-HU-2101169 (2021.02.11.)

Vény nélkül kapható gyógyszer

36,6 Ft/db

EP
2 625 Ft* helyett

2 399 Ft

**

120 Ft/db

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

NUROFEN RAPID
FORTE
400 mg lágy kapszula
20 db

***

Vitaminkészítmény
a babatervezéstől
a fogantatásig.
Folátbombát
(Folsav&Metafolin®),
5 fajta vitamint és
jódot tartalmaz.
Vizeletmintából történő gyors, vizuális és minőségi
meghatározásra szolgáló, terhesség korai megállapítására használható, önellenőrzéses immunpróba
teszt. Érzékenység: 10IU/l. Lsd. használati
útmutató
EP

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

9%

EP

hatóanyag: ibuprofén
forgalmazza: P&G Hungary Kkt.
1082 Budapest, Kisfaludy utca 38. +36-1-451-1256
MAT-HU-UNBRANDED-22-000001

Étrend-kiegészítő készítmény

5 095 Ft* helyett

4 549 Ft

**

162,5 Ft/db

Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, változatos
étrendet és az egészséges életmódot.

***

2× gyorsabb felszívódású² lágy kapszula enyhíti
a fejfájást.
²A Nurofen bevont tablettákhoz képest
forgalmazza: Reckitt Benckiser Kft.
1113 Budapest, Bocskai út 134-146.
Tel.: (+36) 1 880 1870 E-mail: gyogyszer@rb.com

Vény nélkül kapható gyógyszer

3 200 Ft* helyett

2 899 Ft

**

145 Ft/db

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

EP = Egészségpénztári kártyára is kapható. Az egyes gyógyszertárakban elfogadott egészségpénztári kártyák eltérőek, vásárlás előtt kérjük, érdeklődjön gyógyszertárában!
*Az akciót megelőző 30 napban alkalmazni ajánlott ár, melytől az akcióban részt vevő gyógyszertárak eltérhetnek.

CSALÁN
A MÉREGTELENÍTÉS
MESTERE

***

Olyan gyógynövények kivonatát tartalmazza, amelyek hatóanyagai hozzájárulhatnak a normál idegállapot és a lelki egyensúly fenntartásához.

forgalmazza: Opella Healthcare Commercial Kft.
1045 Budapest, Tó utca 1-5. Gyógyszer-és egyéb termékin-

1 880 Ft* helyett

2 599 Ft

11%

hatóanyag: ibuprofén

2 806 Ft* helyett

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

korai kimutatással
1 db

***

EP

hatóanyag: ibuprofén

PM-HU-XBRAND-21-00047

**

150 Ft/db

csipkebogyóval bevont
12%
tabletta 45 db

***

Hatékony fájdalomcsillapító, lázcsillapító, gyulladáscsökkentő hatással. Akár 10 perc alatt elkezdi
csillapítani a fájdalmat.
forgalmazza: GlaxoSmithKline-Consumer Kft.
A védjegyek tulajdonosa vagy engedélyezett használója a
GSK vállalatcsoport.

2 999 Ft

Orvostechnikai eszköz

EUROVIT C-VITAMIN
+ D-VITAMIN

ADVIL ULTRA
FORTE
lágy kapszula
16 db

A szalicilsavas tapasz célzottan a szemölcsre hat,
a környező bőrre nincs kihatással. Fájdalom
EP
nélkül segít eltávolítani a szemölcsöt. Gyors
és hatékony.
3 310 Ft* helyett
forgalmazza: Maresi Foodbroker Kft.

Az akció érvényes
2022. 06. 01. – 2022. 06. 30-ig,
illetve a készlet erejéig
a SZIMPATIKA patikákban.

A csalánt gyomnövényként irtjuk és nem szeretjük, mert hólyagosra csípi a bőrt,
ugyanakkor érdemes tudni, hogy számos gyógyhatással rendelkezik.
Szinte nincs olyan egészségügyi
probléma, amire nem jelent gyógyírt,
ha megfelelő formában alkalmazzuk.
Elsősorban méregtelenítő gyógynövényként tartják számon, ami többek
közt vizelethajtó hatásában mutatkozik meg. Csökkenti a vér húgysavszintjét, így köszvény és reumatikus
panaszok esetén is segíthet, de magas
vastartalma miatt vérszegénységben,
veseműködést serkentő hatása miatt
pedig vesekőtől szenvedő betegeknél
is eredményesen alkalmazhatjuk a növényből készült teát.
Jelentősen fokozza a szervezet ellenálló képességét, rengeteg vitamint
és ásványi anyagot tartalmaz, ezért a tavaszi tisztítókúrák nélkülözhetetlen része. A
nők hólyagproblémáknál, míg a férfiak a prosztata megbetegedéseinél is használhatják, hiszen
vizelethajtó hatása mellett a prosztata megnagyobbodását is akadályozza, valamint a hormonháztartást is pozitívan befolyásolja. A felmérések
szerint a magas vérnyomás és a cukorbetegség
tüneteinek enyhítésére is alkalmas, és gyulladáscsökkentő hatását is megfigyelték.
Gyógyító tulajdonságait elsősorban akkor
nyerhetjük ki, ha teaként készítjük el, a betegségtől függően akár napi több csészével is ihatunk belőle, ám hosszú időn át tartó rendszeres
fogyasztása nem javasolt – mindenképpen szünet
beiktatása szükséges a kúrák között.
Manapság a konyhában is megjelent, hiszen
egyre többen fogyasztják levesként és főzelékként, ami a vitaminpótlásban is segíthet, így
érdemes megismerkedni néhány egyszerűen elkészíthető recepttel.

Medvehagymás
csalánleves
•
•
•
•
•

HOZZÁVALÓK:
2 marék csalánlevél
7 dl víz
1 csokor medvehagyma
5 dkg vaj
1 db vöröshagyma
2 dl főzőtejszín
1 db sárgarépa
só, bors
2 darab közepes
és fűszerek
méretű burgonya
ízlés szerint

•
•
•
•

ELKÉSZÍTÉS:
Első lépésként a csa- mindenképpen ajánlott).
lánt és a medvehagy- Ezután felöntjük vízzel,
mát alaposan megmos- és a felforralást követően
suk, majd lecsepegtetés addig főzzük, amíg megután felcsíkozzuk. A vörös- puhulnak az alapanyagok.
hagymát, a krumplit és a
Ha a burgonya és a
sárgarépát felaprítjuk, a
répa kellőképpen
vajat pedig felhevítjük, megpuhult, levesszük az
majd hozzáadva a hagy- edényt a tűzről, tejszínt
mát üvegesre pároljuk azt. adunk hozzá, és botmixer
Hozzáadjuk a csalán- segítségével pépesítjük a
levelet és a medve- főzetet. Ezt követően fohagymát, egy pár perces lyamatosan kevergetve
párolást követően össze- ismét főzni kezdjük, amíg
keverjük a burgonyával újra fel nem forr, majd
és a sárgarépával, és újra levesszük a tűzről,
ízlés szerint fűszerezzük de ügyelünk arra, hogy
(só és bors használata melegen tartsuk.

1

3

2

**A jelen akció során feltüntetett akciós ár maximált fogyasztói ár, az akcióban részt vevő gyógyszertárak alacsonyabb árakat is meghatározhatnak.
számított százalékos kedvezmény. Az akcióban részt vevő egyes gyógyszertárak ennél
12***Az ajánlott, akciót megelőző ár és a maximált akciós ár figyelembevételével
magasabb kedvezményt is biztosíthatnak.
Az akció elérhető a részt vevő SZIMPATIKA gyógyszertárakban. Részletekért, kérjük, forduljon az Ön SZIMPATIKA gyógyszertárához. A feltételek eladáshelyen történő
betartásáért a gyógyszertárak felelősek.
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CSALÁD

Túlféltés és elengedés
ANYASZEMMEL

A

Szonda Györgyi vagyok,
a magazin indulásakor
kezdtem írni családunk
mindennapjairól anyaszemmel. Férjemmel hat
gyermeket terelgettünk
az évek során, akik közül
négy már nagykorú, a két
kisebb pedig 14 és 11 évesek. Annak idején szülésznőként, most pedig dúlaként segítem a családokat,
mindennapjaimban pedig
egy csodás kis boltban,
könyvek, játékok és babaholmik között találkozom
velük.

14
14

z önállóság fogalma jó pár
éve és egyre több gyerekünkkel kapcsolatban terítéken van anyai gondolataim között. Négy felnőtt fiatallal
a hátunk mögött már teljesen mást
jelent számomra, mint kiskorukban:
büszkén néztem, amikor már egyedül ettek, egyedül öltöztek, aztán
később önállóan bepakolták a táskájukat, egyedül elmentek iskolába,
vagy önállóan felkészültek egy dolgozatra. A nagykorúsággal elérkezik
az első komoly döntések kora, amikor nekik egyedül, saját útjukat járva kell megtapasztalni az önálló élet
minden kisebb és nagyobb hullámhegyét és hullámvölgyét is. Ez már
egy magasabb szintje a leválásnak.

N

égy önálló, saját keresettel
és életcélokkal rendelkező
gyermek esetén, akik segítséggel persze, de külön
is élnek a szülői háztól, már inkább a
kapcsolódás szálait
rendezgeti egy anya,
és segít, ha kérik.
Ha kell a gofritészta
receptje, ha nem illatos a ruha a mosógépből kiszedve, ha az egyik
meghúzta a hátát edzésen,
vagy a másikat leteríti az allergia, vagy hivatalos ügyet kell
intézni, biztos felhívnak. Amikor
egy estére hazajönnek az egész heti
szennyessel, mert itt úgyis nagyobb
a mosógép és még szárítógép is van;
amikor elkísérnek bevásárolni, és
megtöltesz egy kocsit nekik is; amikor próbálsz annyit és úgy főzni,
hogy jusson a hűtőjükbe is; az azért
melegséggel tölti el az anyai szívet.

PSZICHOLÓGUS
SZEMMEL

B

ence fiam újra felvételizik,
mert most ért meg benne,
hogy milyen pályára is menne szívesen, ezért megkértem, hogy
költözzön haza a vizsgák előtt pár
hétre, ne kelljen mosni-főzni-takarítani-pakolni, a „mamahotel”-ben a
tanulásra tud koncentrálni. Egy év
alatt el is felejtettem, mekkora segítség, hogy itthon van: Dávidért el tud
ugrani edzésre, szívesen elviszi őket
fagyizni, és segít Rékának a házifeladatban, ha mi még nem érünk haza.
Amikor pedig a három másik testvér
is megjelenik egy-egy jeles nap miatt,
és újra nyolcan ülünk az asztal körül,
akkor azért eszembe jutnak azok a
régi, „önállótlan” évek, és szívesen
merülök el a kisgyerekes nagycsaládunk emlékeiben.

R

éka is eltöltötte első tanévét
az új iskolában, ami fél óra
busztávolságra van a házunktól, egy nagyvárosban. Mivel ő a legkisebb, ezért nehezebben fogadtam
el, hogy már ő is vágyik az önállóságra. Minden nap elgondolkodom,
hogyan is találtuk meg az egyensúlyt
már ötször a felcseperedő gyerekeinkkel: hogy tudják, mi a teendő, ha
gondjuk lenne, de közben ne is ijes�szük meg őket a különféle szörnyű
eshetőségek felvázolásával. Nagyon
nehéz ezen a pengeélen lavírozni,
főleg, ha a legkisebb királylány éppen egy gyönyörű fiatal lánnyá kezd
változni. Minden nap hoznánk és
vinnénk, de szüksége van az önállóságra, az érzésre, hogy már mennyi
mindent meg tud egyedül is oldani,
így nem tehetünk mást, mint hogy
bízunk benne és abban, hogy elég
talpraesett és feltalálja magát nélkülünk is...

Szécsi Judit pszichológus
vagyok. Több mint tíz éve
foglalkozom gyermekekkel, serdülőkkel, fiatal felnőttekkel és családokkal.
Hiszem, hogy egy pszichológus szakemberrel
való közös munka során az
életben való elakadások,
nehézségek terén pozitív
irányú változás indítható
el. A családterápia rendszerszemlélete hatja át
szakmai hozzáállásomat:
egy-egy tünet vagy probléma esetén elsősorban a
család egészét, annak működését kell megvizsgálni
és megérteni.

M

inden szülő vágya, hogy
gyermeke magabiztos és
ügyes legyen. Ennek eléréséhez már egészen kicsi kortól kezdve nagyban hozzájárul
a szülők viselkedése, hozzáállása is.
Az önállósodás folyamata azonban
kétirányú: függ mind a gyermektől,
mind a felnőttől. A nevelés a szülők
számára is fontos önismereti munka,
számtalan dolgot felismerhetünk saját
viselkedésünkkel kapcsolatban, felidéződnek gyermekkori élményeink,
egyúttal reparációs lehetőséget biztosítva számunkra.
A gyermek önállóvá válásának
első lépcsőfoka az ún. ősbizalom kialakulása és megélése: ez az alapvető hit a gondozóval/szülővel, végső
soron a világgal kapcsolatban arra
vonatkozóan, hogy szeretnek, elfogadnak, megtartó közeget biztosítanak számomra. Ennek az érzésnek
a kialakulásában az első két életév a
mérvadó, szükséges hozzá az édesanya érzelmi és fizikai hozzáférhetősége, érzékenysége, a testi érintés,
kontaktus. Ha egy kisbaba megéli
ezt a fajta elfogadást, kialakul a világ
jóságába vetett alapvető hite, ennek
mentén formálódik hozzáállása a
külvilághoz, illetve más felnőttekhez,
kortársaihoz, ez az alapja az önmagára vonatkozó érzéseknek is, így lesz
képes önmagát elfogadni és szeretni.

Az önállóvá válás tehát az ősbizalom kialakulásán és megélésén
alapszik, aminek talaján elindulhat
később a leválás folyamata; a világ
felfedezése ebből a biztonságos bázisból történik. A sürgetett leválás,
az idejekorán megjelenő, nem életkornak megfelelő elvárások az önállósodásra vonatkozóan ugyanúgy
szorongó gyermeket eredményeznek,
mint a túlféltés.
A legfontosabb lépések egyike,
hogy gyermekünknek engedjük meg
a hibázást, „ügyetlenkedést”. Sokszor
az jelenti a nehézséget, hogy a napi
rutinban, rohanásban a kisebb-nagyobb próbálkozásokra nincs idő,

A tiltások,
a büntetés
nem segít a
szabályok,
értékek belsővé
tételében,
ráadásul
hosszú távon
aláássa a
motivációt is.

azonban érdemes tudatosítani, hogy
ezek az apró momentumok mennyire fontosak az önállósodási-tanulási
folyamatban. Inkább késsünk el az
óvodából, bölcsődéből, mintsem hogy
minden reggel mi adjuk fel gyermekünkre a cipőt.
A másik lényeges dolog, hogy
már egészen kicsi kortól kezdve
igyekezzünk gyermekünket bevonni az őt érintő kérdésekbe. Például
egy kis ovis eldöntheti, hogy az esti
mesét fogmosás előtt olvassák el közösen vagy azután, stb. Nagyobbakat érdemes bizonyos kérdésekben
kikérdezni, véleményt formáltatni.
Ennek funkciója a saját szükségletek
monitorozásának és felismerésének
megtanulása.
Ugyancsak fontos, hogy a családi
életre és a gyermek teendőire vonatkozóan igyekezzünk őt aktív résztvevőként kezelni. Már egész kicsi
gyermeket is meg lehet kérni arra,
hogy segítsen a házimunkában: tegye be a szemetet a szemeteskosárba,
a szennyest a szennyestartóba, stb.
Ezzel nő a hatékonyság élménye,
ami ugyancsak az önbecsülés fontos
alappillére.
Az önállóságra nevelés sarokköve
még, hogy mivel motiválom a gyermeket. A tiltások, a büntetés nem
segít a szabályok, értékek belsővé
tételében, ráadásul hosszú távon aláássa a motivációt is. A jutalmazás,
dicséret, pozitív megerősítés viszont
segít abban, hogy gyermekünk egyre jobb és sikeresebb akarjon lenni,
hosszú távon pedig belsővé tegye azokat az értékeket, amelyeket a nevelés
által neki átadni szeretnénk.
A gyermekeknek engedni kell,
hogy kortársaikkal, testvéreikkel
maguk oldják meg konfliktusaikat,
hiszen így alakul ki az együttműködés képessége – természetesen van
egy szintje a konfliktusoknak, amikor
már szülői beavatkozás szükséges. Az
események kapcsán mindig beszéljük
meg, gyermekünk mit érzett, mi okozott számára nehézséget, mi segített
neki, hogy a helyzetet megoldja.
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EGÉSZSÉG

Jó tanácsok:

Gyógyszereknél is kiemelten fontos

a szavatossági idő

A

z élelmiszerekhez hasonlóan a gyógyszerek is rendelkeznek lejárati idővel.
Ezt azonban sokan nem veszik figyelembe a felhasználásukkor, esetleg
annak ellenére is alkalmazzák, hogy már túl van a lejárati időn a készítmény.
Dr. Somogyi Zsolt, a csongrádi Jakabházy Gyógyszertár szakgyógyszerésze segített
eligazodni, hogyan kezeljük megfelelően a gyógyszereket, és hogyan kerüljük el a
lejárt gyógyszerek felhasználásának súlyos következményeit.

Hogyan állapítják meg a
gyógyszerek előállításakor,
hogy meddig terjed a
szavatossági idejük?

Milyen módon „romlanak meg” a
készítmények?

A fény, a páratartalom, a hőmérséklet
hatására a gyógyszerekben elindulnak
bizonyos folyamatok, amelyek hatására
Dr. Somogyi Zsolt
a hatóanyagtartalom csökken, vagy olyan
szakgyógyszerész
változások történnek, amelyek már nem
felelnek meg a gyógyszer előírt minőségi
követelményeinek (megváltozik a gyógyszer színe, állaga), de akár mérgező bomlási termékek is keletkezhetnek. Extrém
A
időjárási körülmények között előfordulgyógyszerek egy hat, hogy az oldat vagy injekciós ampulrésze a felbontástól la tartalma megfagy.

A gyógyszerek lejárati ideje az a felhasználhatósági idő, amelynek a végéig
a gyógyszer megőrzi a fizikai, kémiai,
mikrobiológiai és biofarmáciai tulajdonságait egy határértéken belül. Ez azt jelenti, hogy ezen ideig hatékony, és relatíve
ártalmatlan a készítmény. Nagyon fontos
hangsúlyozni, hogy ez csak a megfelelő
tárolási körülmények között érvényes,
az erre vonatkozó információ a gyógyszerek mellett található betegtájékozszámítva csak rövid Vannak-e olyan készítmények,
tatóban és a dobozon is megtalálható.
A gyógyszerek lejárati idejét sta- ideig használható fel amelyeknél kiemelt figyelemmel
kell kísérni a lejárati időt?
bilitási vizsgálatokkal állapítják meg.
biztonságosan.
Ezen vizsgálat során azt figyelik, hogy
Nagyon oda kell figyelni azoknak a
a hatóanyag mennyisége mikor csökken
gyógyszereknek a lejáratára, amelyeket
5 százaléknál nagyobb mennyiségben,
nem napi rendszerességgel használunk.
vagyis a lejárati időn belül a gyógyszer
A súlyos allergiás reakcióknál, pl. a méhhatóanyagtartalma nem csökkenhet 95
vagy darázscsípés esetén használt injekszázalék alá.
ciók felhasználhatósági ideje a gyártástól
16

számított egy év – mivel ezeket nem
gyakran használják, könnyen lejárhatnak. Ezeknél a szereknél érdemes még a
gyógyszertárban megnézni a lejárati időt.
Nagyon fontos tudni, hogy a gyógyszerek egy része a felbontástól számítva csak
rövid ideig használható fel biztonságosan,
megfelelő tárolási körülmények mellett.
Pl. a szemcseppek általában 2 hét–1 hónapon belül, a szirupok pedig 2 hét–6 hónapon belül használhatóak fel.
A gyógyszertárban készített egyedi
gyógyszerek esetén a felhasználhatósági
idő még rövidebb, szemcseppek esetén
1 hét, szirupok, szuszpenziók esetén 1 hónap, ez a címkéken is megtalálható. Bizonyos készítmények csak az elkészítést
vagy felbontást követően tartandók hűtőben, de pl. az inzulinok épp fordítva, a
felhasználás előtt tartandók hideg helyen,
használatkor már szobahőmérsékleten is
tárolhatjuk ezeket.

1. Érdemes időnként átnézni az otthonunkban található gyógyszereket lejárati idő szerint is, és ami
már nem használható fel, azt vigyük el a gyógyszertárban található gyűjtődobozba.
2. A gyógyszereket mindig az eredeti csomagolásukban, száraz, hűvös, fénytől védett helyen,
gyermektől elzárva tartsuk.

Milyen káros hatásai

lehetnek, ha lejárt szavatosságú
gyógyszert veszünk be?

gyógyszerhulladék gyűjtődobozban kell
elhelyezni, de lehetőleg a csomagolásukat el kell távolítani. Miután a gyűjLegenyhébb esetben a hatás elmarad
vagy csökken, de súlyos betegségek esetődobozok megtelnek, ezeket megfeletén a várt hatás elmaradásának is komoly
lő helyre szállítják, és megsemmisítik a
következményei lehetnek, pl. ha egy dakészítményeket.
rázscsípés utáni allergiás reakcióra haszA gyűjtődobozokba tilos tűz- és robbanásveszélyes hulladékot vagy injekciós
nált azonnali hatású injekció nem fejti ki
hatását, vagy ha az epilepsziás görcsrotűt dobni, és a kábítószernek minősülő
ham oldására használt oldat nem hat.
terméket sem itt kell elhelyezni, hanem a
Ezen kívül a lejárati időn túl keletgyógyszerésznek kell leadni, ugyanis
kezhetnek a gyógyszerekben olyan
ezek megsemmisítése szigorú admiA gyógyszer veszélyes
nisztráció után történik.
melléktermékek, melyek mérgezőek
is lehetnek: a nem megfelelően eltar- hulladéknak minősül, így
tott, és a felhasználási időn túl hasz- nem szabad a háztartási Mire figyeljünk a
háztartásban használatos,
nált szemcseppek a mikrobiológiai
szemétbe tenni.
általános készítmények
változások miatt elveszthetik sterilikiválasztásakor?
tásukat, és akár kötőhártya-gyulladást
is okozhatnak.
Egyrészt ezek között nem biztos, hogy
folyamatosan használt szerek vannak, így
Hogyan kezeljük a
fontos, hogy nézzük meg már a vásárlásgyógyszerhulladékot? Kötelező-e
kor a lejárati időt. A kisgyermekeknek
minden patikának átvennie
szánt gyógyszerek nagy része szirup,
a lejárt gyógyszereket?
így fontos ügyelni arra, hogy a felbontás után mennyi ideig tarthatóak el, de a
A gyógyszer veszélyes hulladéknak
sebfertőtlenítésre használt szereknek is
minősül, így nem szabad a háztartási
van lejárati ideje.
szemétbe tenni. A lejárt gyógyszereket Magyarországon a patikákban és
gyógyszert árusító helyeken kihelyezett
SZENTKUTY NIKOLETT
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KULTURÁLIS AJÁNLÓ

JÁTÉK

Júniusban is játsszon velünk!

ÚTIKALAUZ A KÖLTÉSZETHEZ

GYÖNYÖR ÉS
SZABADSÁG A
SZÍNPADON

Az Artisjus-díjas Fenyő D. György Útikalauz a
versekhez című, nagyszerű, új könyve bevezet a
költészet rejtelmeibe. A Pagony kiadónál megjelent
kötet nélkülözhetetlen az általános iskolásoknak
és gimiseknek, hiánypótló útikalauz a költészet
megértéséhez. Olyan ez a versválogatás, mint egy
képzőművészeti múzeum kiállítása, amely egy
kiváló gyűjteményből ad válogatást. A kiválasztott
huszonöt vers ilyen kiállítás, a gyűjtemény a teljes
magyar költészet, a könyv pedig egy magyarázó
katalógus: minden kiállított képről ír valamit, igyekszik megmagyarázni és felhívni rájuk a figyelmet.

A Szkéné Színház, valamint
a Komáromi Jókai Színház
koprodukciójaként látható
június 15-én a Szkénében Fekete Ádám és Nagy
Péter István Don Juan, vagy az apák kínja című
kortárs komédia. Az előadás egy újszerű feldolgozása a Don Juan-mitológiának. A történet mind
stílusában, mind történetvezetésében a 21. század
problémáira reflektál. A szöveg újszerűsége mellett
az előadás vizualitása, játékstílusa is egy olyan új
színházi szemléletet képvisel, amely talán a fiatal
közönséget is megszólítja.

A SZENT EFRÉM FÉRFIKAR VICTOR
SOLOMONNAL LÉP SZÍNPADRA

JÖN A VILÁGZENEI
SUPERGROUP!
Június 4-én Bohemian Betyars és Parno
Graszt koncert lesz a Kobuci Kertben.
A zenekarok együttműködése nagy
hangsúlyt fektet a magyar és cigány hagyományok továbbörökítésére, és egy olyan egyedi látásmódot visz a zenébe, amelynek jelenleg
nincs párja. A két zenekar eltökélten bízik abban, hogy új zenei
felfogásuk és hozzáállásuk a népzenei hagyományhoz a fiatal és az
idősebb generáció között egy olyan hidat képez, mely erős kapcsolatot teremt a különböző korosztályok és nemzetiségek között.

Magyarország legnépszerűbb vokális együttese, amelyet a Liszt-díjas és
Érdemes Művész, Bubnó Tamás indított útjára, a világ négy különböző kontinensén, több mint 30 országban koncertezett sikerrel. 20 éves jubileumuk
egy valódi, nagyszabású kórusgála lesz a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon
június 11-én: a koncert a kora középkortól a gospelen át a modern slágerekig
ívelő, és kizárólag erre az alkalomra írt, feldolgozásokkal teli, szédületes
zenei utazásnak ígérkezik: többek közt a 2021-es The Voice mágikus hangú
gospelénekes finalistája, Victor Solomon és együttese is eljön Amerikából,
hogy a kórussal ünnepeljen.

A megfejtést a szimpatika.hu/jatekok oldalon, a fiókjába való belépést követően* adhatja meg,
ahol a játék részeként további négy kérdést talál. Ha minden kérdésre helyesen válaszol, részt
vehet sorsolásunkon.

ELKÉSZÜLT BEREMÉNYI
KALAPJA
A fenti címmel készített portréfilmet Papp
Gábor Zsigmond Balázs Béla-díjas rendező.
A zenés dokumentumfilm Bereményi Géza
önéletrajzi ihletésű, Cseh Tamás által előadott dalai köré szerveződik, ezek alapján bemutatva életének egy-egy fontos állomását.
A film először a Magyar Mozgóképfesztiválon látható június 11-én Veszprémben, majd
12-én a Margó Fesztiválon is vetíteni fogják
a Városmajori Szabadtéri Színpadon. A moziforgalmazásra szeptemberig várni kell.

18

Nyeremények:
személyes nyaralás Lefkada szigetén
• 2többfunkciós
okoskarkötő
• Bartos Erika mesekönyv
•
*A Szimpatika játék 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 a szimpatika.hu/nyertesek, a játékszabályokat a szimpatika.hu/jatekok oldalon találhatja meg!
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ÚJ IDŐSZÁMÍTÁS A SZIMPATIKÁBAN!

SZÉLES VÁLASZTÉKKAL, HAVI AKCIÓKKAL,
VÁLTOZATLAN HELYEN, MEGÚJULÓ
ARCULATTAL VÁRJUK!
LÁTOGASSON EL HONLAPUNKRA!

www.szimpatika.hu

szimpatika.hu

