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Egy új, több százezer ember be
vonásával készült vizsgálat ál
lítja, hogy a mobiltelefonálás 
nem növeli az agydaganatok ki
alakulásának kockázatát.

A mobiltelefonok kockáza-
ta 20 éve kutatott és vita-
tott terület. A legfrissebb 

kutatási eredményt a dániai Rák 
Epidemiológiai Intézet tette köz-
zé. A vizsgálatba több mint 350 
ezer embert vontak be, a résztve-
vők között akadtak, akik már 18 
éve használnak mobiltelefont.

A vizsgálat eredményei szerint 
a résztvevők agydaganat-kockázata 
nem volt nagyobb, mint a társada-
lom többi csoportjáé – írja a BBC 
egy olyan kutatásra hivatkozva, amit 
a British Medical Journal orvosi 
szaklap weboldalán tettek közzé.

A mostani dán kutatásban 
egész pontosan 358 403 telefon-
használót vizsgáltak meg. Közü-
lük 356-nak fejlődött ki gliómája 
(az agytumor egyik fajtája), és 
846-nak lett a központi idegrend-
szert érintő daganata. Ez megfelel 
a mobiltelefont nem használók 
közötti gyakoriságnak. Még azok 
között sem volt magasabb a koc-

kázat, akik a leghosszabb ideje 
(13 éve vagy annál hosszabb ide-
je) használtak mobilt.

A kutatók szerint a daganatok 
kialakulásának kockázatát érdemes 
lenne még ennél is hosszabb időtá-
von vizsgálni, valamint alaposab-
ban tanulmányozni a gyerekekre 
gyakorolt hatást. A vizsgálatból 
kizárták a céges előfizetőket, azaz 
azokat, akik üzleti célra is használ-
ják telefonjaikat, pedig valószínűleg 
ők beszélnek a legtöbbet mobilon.

A vizsgálat eredményei össz-
hangban vannak a korábbi kuta-
tásokéval, bár léteznek azonban 
olyan tanulmányok, amelyek 
megkérdőjelezik a mobiltelefonok 
veszélytelenségét. Ezek hatására 
az Egészségügyi Világszervezet a 
mobiltelefonokat ugyanabban a ka-
tegóriába sorolta be, mint a kávét: 
azaz az árunak se egészségügyi 
kockázata nem bizonyított, se ve-
szélytelensége nem igazolt.

Ennek ellenére a BBC által 
megkérdezett szakértők hangsú-
lyozzák, hogy eddig ez a vizsgálat a 
legerősebb bizonyíték arra, hogy 
a mobiltelefonok nem növelik az 
agy- és a központi idegrendszeri 
daganatok kockázatát.

Egy évvel előrehozhatja a nők
nél a menopauzát a dohányzás 
– állítja egy, a Menopause című 
szakfolyóiratban megjelent ta
nulmány.

Több korábbi felmérés ada-
tait tekintették át és ösz-
szegezték kutatók egy 

me ta elem zésben. Az eredeti vizs-
gálatokba mintegy hatezer nőt 
vontak be az Egyesült Államok-
ban, Lengyelországban, Törökor-
szágban és Iránban.

Az adatok elemzéséből az de-
rült ki, hogy a nem dohányzó 
nőket 46 és 51 éves koruk között 
érte a változókor, míg a dohányo-
soknál 43 és 50 év között jelent-
kezett a menopauza, amely során 

a nők petefészkében megszűnik 
a peteérés. Az elemzés másik ré-
szében öt olyan tanulmány ada-
tait összegezték, amelyekben 50 
vagy 51 éves kort szabtak meg 
az úgynevezett korai menopauza 
határaként. Kiderült, hogy a do-
hányzó nőknél 43 százalékkal 
nagyobb eséllyel jelentkezett ko-
rainak számító menopauza nem 
dohányzó kortársaikhoz képest.

A korai és a késői menopauza 
is egészségügyi kockázatot hor-
doz. A későn érkező változókor 
növeli az emlőrák kialakulásá-
nak kockázatát, míg a korai me-
nopauzát kapcsolatba hozták a 
csontritkulás, az elhízás, a szív- és 
érrendszeri betegségek nagyobb 
rizikójával.

A dohányzás sietteti 
a változókort

Új ErEdményEk

Nem okoz rákot 
a mobiltelefon

 illusztráció

medencékben lubickoló pár 
hónapos csecsemők – olyan 
kép, amelyet néhány évvel ez
előtt még csak tévéfelvételeken 
vagy magazinokban láthattak a 
csíkszeredai szülők. Aki kipró
bálná gyermekével ezt a moz
gásfejlesztő, lelket simogató 
módszert, szakember irányítá
sával már Csíkszeredában is 
megteheti.

Forró-Erős Gyöngyi
forro-eros.gyongyi@hargitanepe.ro

Két-három hónapos apró-
ságok édesanyjuk óvó ke-
zei között paskolják a vi-

zet, rúgkapálnak, mozog minden 
porcikájuk, szemlátomást élvezik 
a víz simogató érintését. Csak az 
arcuk van kint, az is csak akkor, ha 
egy gyors mozdulattal hirtelen víz 
alá nem dugja orrocskáját a pici.

– Nem kell megijedni – mo-
solyog riadt arckifejezésemet lát-
va Jánosy Cecília gyógytornász –, 
a pár hónapos csecsemők ugyanis 
még rendelkeznek az anyaméh-
ből hozott búvárreflexszel, amely 
azonnal működésbe lép, ha víz 
éri arcukat: nagy levegőt vesznek 
és elzárják a víz útját, hogy az ne 
kerülhessen a tüdőbe, és kifelé 
fújják az orrukon a levegőt.

A babák tényleg nem ijedtek 
meg különösebben egy-egy vélet-
len merülés miatt, szemlátomást 
élvezték a vizet, az édesanyjukkal 
való együttlétet, a közös játékot.

Úszni nem fognak tudni
Mert játék az egész, igazá-

ból az úszáshoz nem sok köze 
van ennek a foglalkozásnak, 
tévhit ugyanis az, hogy ezek 
a babák megtanulnak úszni. 
Sokkal inkább a vizet tanulják 
meg szeretni, elemükben érzik 
magukat a folyékony közegben, 
amely igencsak hasonlít ahhoz, 
amelyben kilenc hónapig éltek 
az anyaméhben.

A babaúszást vezető Jánosy 
Cecília az immár világhírű Ka-
lovits-módszert tanulta meg Ma-
gyarországon, ezt alkalmazza 
itt hon. A módszer lényege, hogy 
örömteli lehetőséget nyújtsanak 
a babáknak és szüleiknek, ezért a 
játékok, feladatok nem kötelező-
ek senki számára, mindig a szülő 
dönti el a babája aznapi hangulata 
függvényében, hogy mit szeretné-
nek, és mit nem. A módszer ki-
dolgozói azt vallják, hogy fontos 
a gyerek egészséges testi és lelki 
fejlődéséhez a megnyugtató, bé-
kés, szeretetteljes háttér, az igazi 
odafigyelés, a tudatosság, a játé-
kosság, a zenék, dalok, mondó-
kák, a ritmus és persze a mozgás. 
Ezért a gyakorlatok úgy vannak 
kitalálva, hogy azokat különböző 
mondókák, dalocskák szövegére, 
ritmusára végzik a medencében a 
babák.

– Magyarországon beszá-
moltak olyan esetről, hogy há-
rom hónapos korától másfél 
éves koráig babaúszásra járó gye-
rek egyszer csak megunta, ezért 
szülei hónapokig nem vitték az 
uszodába. Mikor hosszú idő el-
teltével ismét tettek egy kísér-
letet, kiderült, hogy a gyerek a 
felcsendülő dalocska hallatán  
automatikusan végezte az illető 
dalhoz kapcsolt gyakorlatot – 
mesélte Jánosy Cecília.

Egészséges babák, 
sérült babák
A babúszás nemcsak a külön-

böző fejlődési vagy más rendelle-
nességgel élő csecsemők számára 
ajánlott. 

– A vízben való mozgás jól át-
mozgatja a légző izmokat, ezáltal 
a mellkast, így megelőzhető pél-
dául a beesett mellkas – mondja a 
szakember, és sorolja a babaúszás 
jótékony hatásait: segíti a moz-
gásfejlődést, erősíti az immun-
rendszert, fokozza a vérkeringést, 

erősítve így a szívet, és nem el-
hanyagolható a pozitív pszichés 
hatás sem. A babának ugyanis jó 
megélni, hogy a mamával játsz-
hat, védelmét élvezheti, mert az 
édesanyja végig kezében tartja őt, 
biztonságérzést ad neki, és fontos 
a víz simogatása, a lebegés kelle-
mes érzése is.

– Augusztusban kezdtük a 
babaúszást Csíkszeredában, hét 
egészséges baba jár rendszeresen 
a foglalkozásokra, és van egy cso-
portunk oxigénhiánnyal született 
picik számára is. Ők hárman van-
nak, egy hatéves, egy hároméves 
és egy kétéves kisgyerek – mond-
ta a gyógytornász.

A tapasztalat az, hogy a pi-
cikkel könnyebb – az egészséges 
babák esetében három hónapos 
kortól egyéves korig érdemes 
elkezdeni a foglalkozást –, a na-
gyobbak egy kicsivel nehezeb-
ben alkalmazkodnak a vízhez. 
Mintha a szakember szavait iga-
zolná a nagytatája karjaiban víz-
be merülő kisfiú, aki szemláto-
mást nagyobb a többi lubickoló 
apróságnál, és nemtetszése jeléül 
időnként keserves sírásba kezd. 
De csak pár perc, mert máris fel-
csendül egy dalocska, előkerül 
egy színes játék, kiderül, hogy 
jó móka lespriccelni a medence 
szélén őt biztató nagymamát, és 
máris élvezetes hely a medence.

– Két és fél hónapos a kisfiam, 
most jöttünk másodszor úszni – 
mondja egy anyuka, miközben 
törölgeti a vízből kiemelt aprósá-
got. Nézve őket, míg a medencé-
ben voltak, egyértelműen látszott, 
hogy a baba nagyon szerette a 
vizet, elemében volt. Videofelvé-
teleken látott valamikor rég lubic-
koló babákat – meséli az édesanya 
–, már akkor megtetszett neki 
a babaúsztatás, és most, miután 
kisfia megszületett, alig várta, ak-
korára nőjön, hogy együtt élvez-
hessék a vizet.

Közös mama-baba program a medencében. Csíkszeredában augusztusban kezdődött a foglalkoztatás fotó: csíki zsolt
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Babák a vízben


