
November végéig tartó országos 
kampányt indított az Egészség-
ügyi Minisztérium, melynek cél-
ja tudatosítani a lakosságban, 
hogy a kockázati tényezők csök-
kentésével, az egészséges élet-
móddal, illetve a korai felisme-
rést biztosító szűrőprogramok-
kal a rákos megbetegedések 
jó része megelőzhető, illetve a 
megbetegedések miatt bekövet-
kezett halálesetek száma csök-
kenthető. A kampányhoz a Har-
gita Megyei Közegészségügyi 
Igazgatóság is csatlakozott.
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A világon minden nyolca-
dik haláleset oka rákos 
megbetegedés – többen 

halnak meg rákban, mint AIDS-
ben, maláriában és tuberkulózis-
ban együttvéve. 12 millió embert 
diagnosztizálnak évente rákkal, 
és közel nyolcmillió azok száma, 
akik sikertelenül harcolnak elle-
ne. Mindez annak ellenére, hogy 
becslések szerint a rákos megbete-
gedések  negyven  százaléka meg-
előzhető, a kockázat csökkentése 
néhány egyszerű lépésből áll: vál-
tozatos és egészséges étrend, nor-
mális testsúly megőrzése, rendsze-
res fizikai tevékenység (mozgás), 
az alkoholfogyasztás korlátozása, 
a dohányzásról való leszokás és a 
passzív dohányzás kiküszöbölése, 
a túlzott napozás mellőzése, il-
letve a védelem minden  fertőzés 
ellen, amely rákot okozhat.

Ugyanannyi férfit érint,
mint nőt
Az elmúlt évek statisztikái 

szerint a standardizált halálozási 
arány szempontjából a romániai 
helyzetkép átlagosnak tekinthető, 
az  Európai Unió tagállamai között 
az előfordulási arány kisebb, de 
növekvő tendenciát mutat. Tény, 
hogy egyre több beteget diagnosz-
tizálnak és kezelnek, a rák okozta 

elhalálozások száma is egyre nő. 
A statisztikákból az is kiderül, 

hogy a megbetegedések száma 
majdnem ugyannyi a férfiak és a 
nők körében, függetlenül attól, 
hogy városon élnek-e vagy vidé-
ken. A rendelkezésünkre álló ada-
tok szerint a férfiak esetében első 
helyen van a tüdőrák, ezt követi a 
vastagbélrák, prosztatarák, gyo-
mor-, epehólyagrák, a vér- és nyi-
rokrendszer rosszindulatú meg-
betegedései, míg a nők esetében 
az első számú halálok a mellrák, 
ezt követik a méhnyak, a méh-
test, a petefészek rosszindulatú 
daganatai, majd a vastagbélrák és 
a tüdőrák. 

Hargita megyében – amint az 
alábbi táblázatból kiderül – idén 
első félévben kevesebb új esetet 
diagnosztizáltak, mint a tavalyi év 
ugyanezen időszakában. A vezető 
helyen a mellrák és a tüdőrák áll, 
ezt követi a méhnyakrák, a gyo-
morrák és a prosztatarák.

Csökkentenék
a kockázati tényezőket
„A rák megelőzhető” szlogen-

nel elindított országos kampány 
célja tudatosítani a lakosságban a 
kockázati tényezők csökkentésé-
nek szükségszerűségét, az egész-
séges életmód pozitív hatását, 
illetve a méhrák, méhnyakrák és 
vastagbélrák korai felismerésének 
fontosságát. A november végéig 
tartó tevékenységek célja, hogy a 
lakosság minél több információt 

kapjon a megelőzésre, hajlamosí-
tó tényezőkre és a szűrővizsgála-
tokra vonatkozóan. Azért emelik 
ki a kampány során a rák említett 
három típusát, mert az Egészség-
ügyi Minisztériumban tárgyalá-
sok folynak államilag támogatott, 
célzott szűrő-, illetve megelőző 
programok elindításáról, ezekre 
kívánják felkészíteni a lakosságot 
a szűrés fontosságának tudatosí-
tásával.

Minden korosztályt
megcéloznak
A kampány ideje alatt az egész-

ségnevelő tevékenységek külön-
böző korcsoportokat érintenek, 
óvo dástól a felnőtt korosztályig. 
Mivel az egészséges táplálkozás és 
életmód alapköveit kisebb korban 
sikeresebben lehet befolyásolni, 
ezért napközikben, óvodákban a 
közegészségügyi igazgatóság egész-
ségnevelési irodájának munkatársai 
népszerűsítik a gyümölcs- és zöld-
ségfogyasztást, a tiszta víz előnyben 
részesítését a cukrozott, szénsavas 
üdítőkkel szemben, illetve a rend-
szeres mozgás fontosságát. 

Ugyanakkor a felnőtt lakos-
ságot, diákokat célzó tevékenysé-
geket is terveznek a Vöröskereszt, 
a Sapientia Diáktanács és a Louis 
Pasteur Egészségügyi Posztlíceum 
közreműködésével. November fo-
lyamán dr. Csíki Csongor onkoló-
gus főorvos előadást tart Csíksze-
redában a rákos megbetegedések 
megelőzési lehetőségeiről. 

 illusztráció
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A rák több válfaja megelőzhető

A Csíki Anyák egyesületének 
szervezésében, augusztus első 
hetétől szülésfelkészítőket tarta-
nak a Csíki-medencében élő kis-
mamák számára. A képzéseket 
vi tos Mária szülésznő tartja, aki 
maga is két gyönyörű kisgyermek 
édesanyja. A szülésznő korábban 
tartott előadásainak egyik témá-
ja volt a szülés félelem nélkül.

– Eddigi tapasztalatai alapján 
azt mondta: „Minden nő úgy gon-
dolja, hogy a szülés nagyon fájdalmas 
dolog, arról viszont már kevesebben 
tudnak, hogy vannak nők, akik telje-
sen fájdalommentesen élik meg a szü-
lést”. Hogyan magyarázható ez?

– Az, hogy a szülés a nő számára 
mennyire lesz fájdalmas, elsősorban 
függ az illető nő hozzáállásától. A 
fájdalomnak és a félelemnek ugyan-
is óriási szerepe van a hormonok 
felszabadulásában. Ha a kismama 
minél jobban ellazul, figyel testé-
nek jelzéseire vajúdás alatt, annál 
nagyobb lehetősége nyílik egy po-
zitív szülésélményre. Ha hisz ab-
ban, hogy képes legyőzni a félelmet, 

testében az oxitocin nagyobb száza-
lékban szabadul fel, ezáltal megnő 
az endorfinszint, amely a szervezet 
természetes fájdalomcsillapítója.

– Milyen elsajátítható módsze-
reket kínál a szaktudomány a fáj-
dalom nélküli szüléshez?

– Többfajta fájdalomkezelési 
technikát ismerünk, véleményem 
szerint mindenképpen célszerű elsa-
játítani valamilyen relaxációs, illetve 
vizualizációs gyakorlatot. Magyaror-
szágon nagyon felkapott a hipnózis 
alkalmazása relaxációs technika-
ként, de már nálunk, Brassóban, 
Bukarestben is tanítják a módszert. 
Éppen a napokban megszervezett 
Babahordozás hetén esett szó erről 
a technikáról egészen röviden, Ditta 
Depner hipnoszülész tréner részéről. 
Az alternatív szülési módok is segít-
hetnek a fájdalom csökkentésében, 
ilyen a vízben szülés, amely a meleg 
víz jótékony hatásának köszönhető-
en kimondottan ajánlott. 

– Az egyesület alapszabályza-
tában az áll, hogy a természetes 
szülés elveit vallják az egyesületi 
tagok. Mit tehet ezért az Ön által 
vezetett Aranyóra szülésfelkészítő?

– A Csíki Anyák Egyesüle-
tével közösen azért indítottunk 
szülésfelkészítő képzéseket, mert 
úgy érzem, ha a nők kellőképpen 
informáltak testük működéséről, 
és megértik, hogy ösztönszerűen 
képesek vagyunk rendeltetésünk 
szerint a szülésre, akkor könnyeb-
ben vállalják a természetes szülést. 
A tanulással, felvilágosítással el-
sajátított tudás magabiztosságot 
eredményez, egyfajta hatalmat 
félelmeink fölött. A lényeg min-
denképpen az információhiány 
kiküszöbölése. A felkészítők során 
több típusú relaxációs módszerre 
megtanítjuk őket, például a légző-
gyakorlatokra, de beszélünk a szü-
lés előtti gátmetszés fontosságáról 
is. Fontos, hogy megismerjék a 
testüket áldott állapotban is, csak 
így tudják majd kiválasztani, me-
lyek azok a pozíciók és relaxációs 
gyakorlatok, amelyek előnyösek 
számukra. A felkészítők alatt az 
elméleti ismeretek átadása mellett 
gyakorlati órákat is tartunk. Itt ki-
próbálhatnak több fájdalomcsök-
kentő módszert. Ezek mind segít-
séget nyújtanak a vajúdás során, 

ilyen a pozícióváltás vagy a folya-
dékfogyasztás vajúdás alatt, illetve 
gátizomgyakorlatok végzése, mely 
használatáról, jótékony hatásáról 
még mindig kevesen tudnak.

– Mekkora a felkészítők iránti 
érdeklődés a csíki anyukák körében, 
és milyenek az igényeik?

– Egy felkészítő 4-szer 2 órás 
alkalomból áll, tehát egy csoport 
nagyjából egy hónapig tart. 28 
hetes várandósok jelentkezését vár-
juk elsősorban, ekkor kezd idősze-
rű lenni a képzés.

Sokan a szülés gyakorlati le-
folyására kíváncsiak, de egyéb 
részletekre is (pl. kórházi cso-
mag összeállítása), a szoptatásról 
is nagyon érdeklődnek. Sajnos 
gyakran előfordul, hogy alapvető 
információkat pótolunk, de fon-
tos, hogy az anyukáknak van erre 
lehetőségük. Nagyon örvendek 
minden visszajelzésnek, amit a cso-
portokból kikerülő édesanyáktól 
kapok, ezek zömében pozitívak, 
és erőt ad nekem is, hogy jó, amit 
átadok, van igény rá, és hasznát 
vették, alkalmazták szüléskor az 
elsajátított technikákat.

Pál Bíborka

Beszélgetés vItOs MárIA szülésznővel

Szülés félelem nélkül 

Vitos Mária szülésznő két kisgyerekével 

2010.
I. félév

Város Falu 2011.
II. félév

Város Falu

Gyomorrák 20 5 15 22 7 15

Tüdőrák 39 19 20 37 19 18

Méhnyakrák 27 14 13 29 15 14

Mellrák 39 19 20 37 20 17

Prosztatarák 47 20 27 32 15 17

444 200 244 380 185 195

A Hargita megyei új rákos esetek számának alakulása tavaly és idén első félévben


