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A cigarettázás az első számú 
megelőzhető halálok

hirdetés

a fejfájás gyakran placebóval is 
kiválóan megszüntethető – állít-
ják holland kutatók, akik tanul-
mányuk eredményeit a Journal of 
manipulative and physiological 
Therapeutics című folyóiratban 
publikálták.

Talán nincs is olyan ember, akit 
időnként ne kínozna fejfájás. 
Külön csoportot képeznek 

migréntől szenvedők, a féloldali, roha-
mokban jelentkező fájdalmat gyakran 
jellegzetes külső ingerek váltják ki és 
különböző egyéb tünetek is kísérik.

Leggyakrabban a tompa, nyomá-
sos fájdalom jellemző. Ezt a típust 
vizsgálta Arianne P. Verhagen mun-
katársaival. Az orvosi szakirodalom-
ból azokat a tanulmányokat vizsgál-
ták, amelyek a fájdalom gyógyszeres 
és gyógyszermentes megszüntetésé-
vel foglalkoztak.

A kezelések hatásának korszerű 
ellenőrzése során a résztvevők egyik 

csoportja a vizsgált gyógyszert kapja, 
a másik csoport megkülönbözhetet-
lenül hasonló külsejű, ám hatóanyagot 
nem tartalmazó tablettát. Legtöbbször 
a gyógyszervizsgálatban részt vevő or-
vosok sem tudják, melyik beteg kap 
hatásos szert és ki placebót.

A kutatók 119 nemzetközi vizs-
gálat adatait összesítették. A tanul-
mányok szerint a hatóanyag nélküli 
tabletták az esetek 39 százalékában 
hatékonynak bizonyultak. A kutatók 
érdekesnek tartották azt is, hogy a 
fájdalom kezdetekor indított kezelés 
sokkal hatásosabb volt, mint az, ha a 
tablettát megelőzés céljából a fejfájás 
kialakulása előtt beadták.

A recept nélkül kapható fájdalom-
csillapítóknak is lehet veszélyes mel-
lékhatásuk. A holland orvosok ezért 
azt javasolják, hogy mivel a fejfájás 
hatásos gyógyszer nélkül is gyakran 
megszűnik, a fejfájás kezdete után 
még célszerű egy ideig várni, mielőtt 
valamilyen tablettát bekapnánk.

Cigarettásdobozokon elhelye-
zett figyelmeztetések haté-
konyan terelik a leszokás felé 

a dohányosokat, a legeredményeseb-
ben az emberi szenvedés grafikus áb-
rázolásai – állapították meg amerikai 
kutatók.

Tizennégy országban 2008 és 
2010 között gyűjtöttek adatokat az 
elemzéshez. Csaknem valamennyi 
érintett felnőtt azt válaszolta, hogy 
észreveszi a dobozon lévő figyelmez-
tetéseket, és hat országban a dohá-
nyosok legalább fele elgondolkodott a 

káros szenvedélyéről való leszokásról e 
jelzések hatására. További hét ország-
ban a dohányosok legalább negyede 
fontolgatta a leszokást a dobozokon 
található figyelmeztetéseket látva, 
csak Lengyelországban volt ennél ki-
sebb az arány – közölték az amerikai 
járványügyi hatóság, a CDC folyóira-
tában megjelent tanulmány szerzői. 
A leghatékonyabb figyelemfelkeltő-
nek azok a szembetűnően elhelyezett 
képek és grafikák bizonyultak, ame-
lyek a dohányzás káros hatásait írták le 
képi eszközökkel. 

FeJFáJás
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a csillapítást
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„Sebgipszelés”:  
alig marad heg utána

 illusztráció

a töréseknél alkalmazott gip-
szeléshez hasonló eljárást java-
solnak amerikai orvosok a bőr-
sérülések gyógyításánál is. Az 
új típusú kötés megelőzi, hogy a 
sérült bőrfelszín deformálódjon 
gyógyulása közben, ezáltal je-
lentősen csökkenti a hegesedés 
mértékét.

Geoffrey Gurtnernek, a kali-
forniai Stanford Egyetem 
kutatójának és munkatár-

sainak újítása úgy működik, hogy 
megakadályozza a seb és a sebkör-
nyék elmozdulását a mindenna-
pi tevékenységek közben. A seb-
gyógyulás folyamatának általában 
úgy kell lezajlania, hogy közben 
állandó külső mechanikai behatás 
is éri a szöveteket. Amennyiben 
ez utóbbi hatást sikerül ellenőr-
zés alatt tartani, a seb összeforrása 
közben keletkező hegesedés sokkal 
kisebb lehet.

A most kifejlesztett kötés tu-
lajdonképpen egy több rétegből 
álló tapasz: átlátszó polimer, tef-

lon és nyomásérzékeny tapadó 
rétegek alkotják. A tapaszt a seb 
formájára vágják, majd erősen 
rányomják és rászorítják a bőrre, 
hogy ott ne tudjon elmozdulni. A 
kötés a seb széleinél feszesen tart-
ja a bőrt, és felveszi mindazokat 
a behatásokat, melyek egyébként 
húznák és csavarnák a gyógyuló 
sebet.

A malacokon végzett tesztek so-
rán kiderült, hogy a sebgyógyulás 
közben keletkezett hegek vastagsá-
ga csak hatoda a korábbi módszer-
hez képest. Az állatok bőrének sejt-
szintű elemzése azt mutatta, hogy a 
sebekben jóval kisebb volt a fibrózis 
mértéke, amikor az új típusú tapasz-
szal gyógyultak.

A következő szakaszban a kö-
tést kilenc önkéntes embernél is 
tesztelték, akik hasplasztikán estek 
át. Az Annals of Surgery című szak-
folyóiratban megjelent ismertetés 
szerint mind a páciensek, mind a 
sebészek véleménye az volt, hogy az 
új technikával jóval kevesebb hege-
sedés tapasztalható.

május 31., a Dohánymentes Világ-
nap alkalmat teremt arra, hogy az 
egészségügyi Világszervezet Do-
hányzás-ellenőrzési Keretegyez-
ményben leszögezett cikkelyeket 
kiértékeljük. az egészségügyi 
Világszervezet 2003 májusában 
elfogadott Dohányzás-ellenőrzési 
Keretegyezménye az első olyan 
nemzetközi megállapodás, amely 
népegészségügyi témát érint. Ro-
mánia 2004. június 4-én írta alá 
120. országként a jelenlegi 172-
ből, és 2006. január 27-től kezdte 
bevezetni a megszorításokat.

A keretegyezmény célja, hogy 
megvédje a jelen és a jövő 
generációit a dohánytermé-

kek fogyasztása és a passzív dohány-
zás megsemmisítő egészségügyi, 
szociális, környezeti és gazdasági 
hatásaitól. Az egyezmény bevezető-
jében rögzítették az államok azon 
jogát, hogy prioritásként kezeljék 
lakosságuk egészségének védelmét 
a dohánytermékek és gyártóik, va-
lamint a dohányipari cégek okozta 
ártalommal szemben. 

A keretegyezményben vállalt do-
hányzásellenes politika megvalósítása 
érdekében fontos betartani a nemdo-
hányzók védelméről szóló törvényt. 
Az egyezmény kötelezi a tagállamo-
kat, hogy biztosítsák a nemdohány-

zók hatékony védelmét a dohány-
füst ártalmaival szemben minden 
munkahelyen, közterületen és fedett, 
a nagyközönség által látogatott he-
lyeken. Ezektől az intézkedésektől a 
lakosság egészségtudatosabb maga-
tartását, hosszabb távon az egészség 
megőrzését, a dohányzással össze-
függő betegségek csökkenését várják. 
Romániában sikerrel alkalmazták a 
felsoroltakat, jelenleg minden közin-
tézmény és egészségügyi ellátó egység 
dohánymentes. A dohányzás elleni 
küzdelem minden ország számára 
megvalósítható, egyszerűen alkal-
mazni kell a keretegyezményben le-
szögezett megszorításokat.

A dohányzás világszerte az első 
számú megelőzhető halálok. Éven-
te 5 millió ember halálát okozza a 
dohányzás miatt bekövetkező szív-
roham, agyi érkatasztrófa, rák, tü-
dőbetegség vagy más betegség – ez 
több mint a tuberkulózisban, malári-
ában, HIV-fertőzésben és AIDS-ben 
elhalálozottak száma. További 600 
ezer ember – több mint egynegyedük 
gyermek – a passzív dohányzás kö-
vetkeztében veszítheti életét. 2030-ra 
akár már 8 millió áldozatot is követel-
het a „dohányjárvány”. 

A Dohánymentes Világnapon 
mindazok, akik ki vannak téve a do-
hányzás egészségkárosító hatásainak 
– dohányosok vagy kénytelenek belé-

legezni mások cigarettafüstjét –, gon-
dolják át felelősségüket, lehetőségei-
ket, és tegyenek egészségük védelme 
érdekében. 

Három életmentő célkitűzés: 
1. Hagyja abba végleg a dohány-

zást!
2. Segítsen másoknak lemondani!
3. Tartsa tiszteletben a dohányzás-

ellenőrzési törvényeket!
Mindez együttesen hatékony fegy-

ver a dohányellenes küzdelemben.

Füleki ildikó,
hargita Megyei Közegészségügyi 

igazgatóság
egészségnevelési iroda

A Drogtanácsadó Központ 
munkatársaival közösen szer-
vezett tevékenységek ma 10–14 
óra között zajlanak, a Nicolae 
Bălcescu u. 1 sz. alatt. Az ér-
deklődők dohányellenes tanács-
adásban részesülnek, és lehető-
ség lesz a kilélegzett levegő szén-
monoxid-tartalmának, a tüdő 
reális életkorának meghatáro-
zására. A Louis Pasteur Egész-
ségügyi Posztlíceum diákjai 
vérnyomást mérnek. Ugyanitt 
magyar és román nyelvű szóró-
lapokat kapnak az érdeklődők. 


