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A magas vérnyomás miatt gyógy-
szert szedő betegek vérnyomásá-
nak alakulását az orvosi rende-
lőben mért érték alapján nehéz 
megítélni – erre sokkal alkalma-
sabb az otthoni mérések alapján 
vezetett vérnyomásnapló.

Szinte mindenütt elvégezhe-
tő, ma már sok háztartásban 
van megfelelő mérőműszer, 

ezért szinte ingyenes, és lévén fáj-
dalommentes, bármikor ismétel-
hető: a vérnyomásmérés az egyik 
legjobb és legfontosabb szűrő-
vizsgálat. Az viszont kétségtelen, 
hogy egyetlen mérés alapján csak 
tájékozódni lehet a vizsgálati alany 
vérnyomásáról, mert valahány-
szor megmérik, az eredmények 
gyakorta alaposan különböznek. 
Az régóta ismert, hogy az orvosi 
rendelőben mért vérnyomás sok-
szor kifejezetten magasabb, mint 
egyéb körülmények között. Az 
orvosi szakirodalomban 25 éve 
jelent meg a „fehérköpeny-hiper-
tónia” kifejezés: az orvos vagy az 
asszisztens mérte vérnyomás sok-
kalta magasabb lehet, mint a páci-
ens által, önmagának mért érték. 

Benjamin B. Powers és munkatársai 
444 korosodó férfi vérnyomását mér-
ték rendszeresen, háromféle módon, 
másfél éven keresztül. Valamennyit 
legalább egy évtizede magas vérnyo-
más miatt kezelték. A kutatók min-
den kontroll alkalmával följegyezték 
az orvosi rendelőben mért értéket, 
félévente olyan körülmények között 
is megmérték a vérnyomást, mint a 
gyógyszervizsgálatokban, és végül a 
vizsgálati alanyok naponta többször 

egy olyan automata vérnyomásmé-
rővel is mértek, amely az eredményt 
azonnal a központba továbbította. 
A statisztikai értékelés egyértelműen 
mutatta, hogy a napi öt-hat otthoni 
mérés jelezte a legpontosabban a va-
lódi vérnyomást, ott volt a legkisebb 
az adatok ingadozása. A kutatók 
is azt tapasztalták, hogy a páciens 
gyógyszeres kezelését ennek alapján 
lehet a legpontosabban követni és 
szükség esetén módosítani.

Hargita megyei betegeket is fo-
gad július elsejétől ingyenes 
mágneses rezonancia (MR) vizs-
gálatra a kolozsvári Transilvania 
Egészségügyi Központ.

HN-információ 

A májusban megnyitott köz-
pont az egyetlen dán egész-
ségügyi befektetés Romá-

niában. A létesítményt a legkorsze-
rűbb MR-rel, komputertomográf-
fal (CT), mamográffal, valamint 
négydimenziós ultrahanggépekkel 
szerelték fel. A dániai befektetők 
elsőkként hoztak Romániába 1,5 

Teslás Philips MR-t és 16 szeletes 
Philips CT-t. A Transilvania Egész-
ségügyi Központban közel negyven 
magas képesítésű, nagy tapasztalat-
tal rendelkező orvos, képalkotó di-
agnosztikai asszisztens és általános 
asszisztens várja a pácienseket. A 
csapat valamennyi tagja külföldi 
képzésben részesült; Dániában, 
Norvégiában, Franciaországban, 
Izraelben és az Egyesült Államok-
ban tökéletesítették tudásukat. 

A központ dán családi befektetés. 
Dr. Khaled Arif és családja nemcsak 
az eszközöket biztosította, hanem a 
skandináv orvosi filozófiát is meg-

honosította az intézetben. Ennek lé-
nyege, hogy a beteg áll a figyelem kö-
zéppontjában. A központ felavatását 
Dánia bukaresti nagykövete, Michael 
Sternberg is levélben üdvözölte. 

A 900 négyzetméteres egész-
ségügyi központban a korszerű 
diagnosztikai osztály mellett kar-
diológus, neurológus, endokrino-
lógus, fül-orr-gégész, agysebész, 
onkológus, reumatológus, urológus 
és nőgyógyász szakorvosok is ren-
delnek. A kivizsgálások telefonos 
és internetes előjegyzés alapján 
történnek (telefon: 0364–405102, 
www.cmtransilvania.ro).
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a Haladás utca 17. szám alatti székhelyén árverést 
szervez kobzásokból származó faanyag értékesítése 

céljából a következő mennyiségekre:

Sor-
szám

választék Mennyiség
az őrzött  

faanyag helye

1. bükk, nyír tűzifa 5,20 köbméter Bánkfalva

2. gyertyán, nyír tűzifa 1,00 köbméter Kászonaltíz

3. fenyő fűrészáru 11,32 köbméter Kászonaltíz

4. fenyő gömbfa 5,76 köbméter Szenttamás

5. bükk tűzifa 1,24 köbméter Csíkszereda 

6. bükk tűzifa 3,00 köbméter Csíkszereda 

7. fenyő gömbfa 5,03 köbméter Szentegyháza

8. bükk tűzifa 8,20 köbméter Szentegyháza

9. fenyő fűrészáru 1,10 köbméter Csíkszereda

10. fenyő gömbfa 4,25 köbméter Szentegyháza

11. bükk tűzifa 1,02 köbméter Szentegyháza

12. fenyő gömbfa 5,04 köbméter Szentegyháza

13. fenyő gömbfa 5,88 köbméter Szentegyháza
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