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Sokan kénytelenek naponta mes�-
sziről munkába járni, elsősorban 
a helyi munkalehetőségek hiánya 
miatt, ám az ingázás egészségre 
gyakorolt hatásairól nem sokat 
lehet tudni. Egy nemrég közzétett 
kutatás szerint a korai kelés és a 
napi többórás vezetés, vonatozás 
vagy buszozás amellett, hogy fá-
rasztó, hosszú távon az egészsé-
get is károsíthatja.

A svédországi Lund Egyetem 
kutatói azt vizsgálták, hogy 
a messziről munkába járók 

egészségi állapota eltér-e a munká-
ba gyalog vagy biciklivel járó dolgo-
zók egészségi állapotától. Vizsgála-
tukba 21 ezer, 18 és 65 év közötti 
dolgozót vontak be, akik egy része 
ingázó volt (autóval, busszal vagy 
vonattal közlekedett), másik része 
pedig gyalog vagy biciklivel járt 
be munkahelyére. A munkába ju-
tás időtartamának függvényében 
vizsgálták a résztvevők általános 
egészségi állapotát, alvásminőségét, 
kimerültségét és stressz-szintjét.

Az eredmények szerint az in-
gázók naponta sokkal nagyobb 
stressznek voltak kitéve, rosszab-
bul aludtak, kimerültebbek voltak 

és egészségi állapotuk is rosszabb 
volt, mint a gyalog vagy biciklivel 
járóké. A negatív hatások az uta-
zással töltött idő függvényében 
nőttek, kivéve az autóval bejárók 
esetében, akik körében érdekes 
módon sokkal rosszabb eredmé-
nyeket rögzítettek a 30-60 percet 
utazók között, mint az 1 óránál 
többet vezetőknél. Ennek, illetve 
az autóval és tömegközlekedéssel 
ingázók közötti eltérésnek hátte-
rében az állhat, hogy Svédország-
ban a hosszabb ideig tartó vezetés 
körülményei nyugodtabbak, job-
ban lehet közben pihenni, vagy 
legalábbis lazítani. Persze az sem 
elhanyagolható szempont, hogy 
az autóval messziről bejárók álta-
lában magas beosztásban dolgozó 
férfiak, akik kiemelkedő fizetéssel 
rendelkeznek és jó levegőjű kör-
nyezetben laknak, ráadásul egész-
ségtudatos életmódot folytatnak.

A bejárás káros hatásainak pon-
tosabb megismeréséhez további 
kutatások szükségesek, hogy meg 
lehessen találni az egyensúlyt az in-
gázás gazdasági előnyei és az egész-
ségünk között. A kutatás a BMC 
Public Health szakfolyóiratban 
jelent meg.

Orvos és betege sok szükséges 
kérdést megbeszél a vizsgáló-
ban, mielőtt valamilyen kezelés-
re vonatkozó döntés megszüle-
tik, de legalább ennyire fontosak 
mindkettőjük gesztusai, a test-
beszéd jelzései is a Michigani 
Egészségügyi Központ kutatói-
nak tanulmánya szerint.

Stephen G. Henry és munkatár-
sai azzal foglalkoztak, hogy az 
orvos-beteg találkozás közben 

elhangzó megbeszélésen kívül mi-
lyen egyéb tényezők befolyásolják 
mindazt, ami a továbbiakban a be-
teggel történik.

Családorvosi gyakorlatban 18 
orvos rendelését vették videofelvé-
telre, mindegyik két beteggel talál-
kozott a program során. Mind az 

orvosok, mind a betegek részletes 
felvilágosítás után vettek részt eb-
ben a vizsgálatban. A vizsgálat után 
külön-külön megkérték az orvost és 
a beteget, hogy részletesen mondja 
el benyomását az orvosi vizsgálattal 
kapcsolatban, ismertesse, miről 
tár gyaltak és minek alapján jutot-
tak valamilyen kezelési döntésre.

A betegek számára igen lénye-
ges volt az, hogyan bánt velük az 
orvos, mennyire látszott az, hogy 
találkozásuk közben csak velük 
foglalkozik, és nem siet, hanem 
kizárólag az ő egészségügyi gond-
jaikkal törődik. Az orvosok el-
mondták, hogy a betegek néma 
jelzései, a doktor által elmondott 
tények, javaslatok fogadása milyen 
jelentősen befolyásolta további érve-
iket és a terápiás döntést.

Ez a vizsgálat döntően a nem 
szavakkal történő információátadást 
tanulmányozta. Egyik tanulsága 
az volt: sok orvos nem is érzékelte, 
hogy a páciens számára a legapróbb 
viselkedési gesztus is rendkívül 
fontos abban a helyzetben, amit a 
betegvizsgálat jelent. A 18 doktor 
közül csupán öt volt, aki legalább 
64 százalékban emlékezett minden 
megjegyzésre, reagálásra, amely 
a beteggel való találkozás közben 
adódott. Volt viszont az orvosok 
között olyan is, aki tudatosan figyelt 
minden mozdulatára, amikor beteg 
volt a rendelőben és vigyázott, hogy 
sose tűnjön kapkodónak, akinek 
nincs ideje a pácienssel türelmesen 
foglalkozni – olvasható a Journal of 
Evaluation in Clinical Practice című 
szaklapban közölt tanulmányban.

SOK OrvOS nEM érzéKEltE, hOgy a páciEnSénEK a lEgapróbb gESztuS iS fOntOS

Szótlan párbeszéd az orvosi rendelőben

az ingázóK napOnta SOKKal nagyObb StrESSznEK 
vannaK KitévE

Megbetegít az ingázás

 illusztráció

a hidegek közeledtével egyre 
kevesebb a hazai, megfizethe-
tő árú, tápanyagokban gazdag 
zöldség. a cékla ennek az idő-
szaknak az egyik legértéke-
sebb zöldsége.

Lehet gömb alakú, lapított 
vagy hengeres a cékla édes-
kés ízű gumója. Energiatar-

talma alacsony (31 kcal/100 g), 
fehérjéből 1,3 g/100 g van ben-
ne, zsírtartalma elhanyagolható. 
Szénhidráttartalma 5,9-9 g/100 
g, főleg glükóz, fruktóz és szacha-
róz található benne.

Keménysége ellenére víztar-
talma meghaladja a 90 százalékot. 
Élelmi rostjai (4,24 g/100 g) főleg 
vízben nem oldódó rostokból áll-
nak. Vitaminjai közül kiemelendő 
a B2-, a B1- és a C-vitamin, vala-
mint tartalmaz biotint, folsavat 
és pantoténsavat is. Kisebb meny-

nyiségben A- és E-vitamin is van 
benne. Az ásványi anyagok közül 
leginkább káliumban és magnézi-
umban gazdag, de említésre méltó a 
nátrium-, a kalcium-, a cink-, a vas-, 
a mangán- és a szeléntartalma is.

Ismert, hogy egyes dagana-
tos betegségek kialakulásának 
kockázatát nagymértékben csök-
kenti a zöldség és főzelékfélék 
flavoniodtartalma. A flavoniodok 
antioxidáns hatásúak, megkötik a 
káros szabadgyököket. Színanya-
gai révén a cékla és a céklalé káros 
szabadgyököket megkötő hatása 
különösen magas. 

vásároljuk 
a hengeres formájút
A téli hónapokban hetente 

többször is érdemes céklát enni, 
különböző módon elkészítve: 
például salátaként nyersen lere-
szelve, vagy megfőzve és majo-

nézzel, tartárral ízesítve. Készít-
hetünk céklaturmixot, céklale-
vet, reszelt céklát reszelt almával, 
töltött céklát, céklamártást és 
főzeléket is. A szláv étrendben 
fontos alkotórésze leveseknek 
is. A főtt cékla le is fagyasztható, 
ha több hónapig akarjuk tárolni, 
előtte szeleteljük fel.

Egészségesek bármilyen formá-
ban betervezhetik a céklát étrend-
jükbe, és cukorbetegek, valamint 
fogyókúrázók is fogyaszthatják. 
Köszvényeseknek szintén ajánlott 
a benne lévő purin csekély meny-
nyisége miatt (19 mg/100 g).

Vásárláskor ügyeljünk rá, 
hogy a nyers cékla héja ne legyen 
túl száraz. A legkényelmesebb fél 
öklömnyi, hengeres formájú gu-
mót vásárolni, ez szeletelhető a 
legjobban. Táplálkozás-élettani-
lag a sötétlila színű példányok a 
legértékesebbek. (origo.hu)
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cuKOrbEtEgEK éS fOgyóKúrázóK iS fOgyaSzthatjáK

A cékla a tél vitaminbombája


