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Ha nem jön az álam, az enyhet adá" 

Zaklatott éjszakák 

Amíg a beteg alszik, a műszer dolgozik. (Fotó: Karnok Csaba) 

A közelmúltban nyílt 
meg Szegeden az ország 
első o l y a n a l v á s d i a g -
nosztikai központja, ahol 
a betegnek nem kell na-
pokra befeküdni kórház-
ba ahhoz, hogy kivizs-
gálják alvászavara okát. 
A szegedi alváscentrum-
ban egyetlen é jszakára 
fogadják be a pácienst, 
hogy a legkorszerűbb 
műszer segítségével vá-
laszt kapjanak álmatlan-
sága miértjére. 

A rendelőintézetben este 
hétkor megáll az élet. Csak a 
takarítók és a biztonságiak te-
szik a dolgukat a Vasas Szent 
Péter utcai épületben, ahol a 
negyedik emele ten folyik 
rendhagyó rendelés. Mi több, 
itt, az alvásközpontban érte-
lemszerűen ekkor kezdődhet 
a munka. A vidék első alvás-
diagnoszt ikai- , és terápiás 
centrumában a beüzemelés 
már néhány hónapja tart, az 
ünnepélyes megnyitó utáni 
első páciens este 8-kor érke-
zett a központba. 

Kispárna 
és elektródák 

A 35 éves f i a t a l ember 
aludni jött a rendelőintézet 
negyedik emeletének laká-
lyos szobájába. Itt minden 
olyan, mint egy átlagos ottho-
ni környezetben: kényelmes 
fotel, dohányzóasztal dfsz-
gyertyával, szekrény, kényel-
mes ágy habfehér ágynemű-
vel, s még a sokak számára 
nélkülözhetetlen kispárna is 
ott domborodik a nagyobb te-
tején. Az ablakréseken éppen 
annyi zaj szűrődik be, mint 
bármely városi lakásba. Az 
előre megbeszélt időpontban 
érkező pácienst, a fiatal mér-
nökembert a főorvosnő rög-
tön arra kéri, öltözzön át pi-
zsamába, de előtte a mosdó 
rendelkezésére áll. 

- Ilyen korán képtelen va-
gyok aludni - rémül a beteg, 
aki éppen alvászavara miatt 
jött ide. A főorvosnő meg-

nyugtatja, odébb lesz még az 
alvás, hiszen előbb „behálóz-
zák" elektródákkal, ami kb. 
háromnegyed órás procedúra, 
aztán még olvashat, amfg le 
nem csukódnak a szemei. 

Amfg az a s sz i sz t ensnő 
munkához lát, s felragasztja a 
szükséges elektródákat a me-
gadott he lyekre . Várszegi 
Mária főorvos, az alvásköz-
pont vezetője elmagyarázza, 
mit és miért helyeznek el a 
beteg fején, esetleg az arcán? 
Azok a bizonyos elektródák 
„nézik" az agykéreg működé-
sét, az alvás mélységét, cikli-
kusságát , a szem- , i l le tve 
izommozgást, s azt, hogy a 
beteg mikor álmodik. Egy, az 
orr alá ragasztott picinyke 
eszközzel mérik a légzést, fi-
gyel ik, hány másodperc ig 
nem vesz esetleg levegőt az 
alvó. A nyakra, a hangszala-
gok vonalába helyezett pará-
nyi mikrofonnal figyelik, hor-
kol, vagy sem, s ha igen, mi-
lyen intenzitással. A pácien-
sen elhelyezett jelvevők na-
gyon apró darabok, az alvás-
ban nem zavarják. A betegről 
„ le jövő" valamennyi jel a 
szomszédos szobában elhe-
lyezett komputerbe vándorol, 
a készülékben minden mért 
adat rögzíthető, tárolható. A 
szegedi központ nyitott kom-
puterrendszerű alvásvizsgáló-
ja a világon pillanatnyilag a 
legkorszerűbb. 

Hazai adatok 
hiányában 

- Nincs magyarországi 
adat arról, nálunk hány ember 
szenved alvászavarban - tölti 
ki az idót a főorvosnő magya-
rázatával, amíg arra várunk, 
hogy a beteget „felszereljék". 
- A Klinikai Álomdiagnoszti-
kai Társaság - amelynek Vár-
szegi főorvosnő is vezetőségi 
tagja - , most tervezi egy ha-
zai felmérés elkészítését. A 
fejlett ipari országok statiszti-
kái arról tanúskodnak, az ot-
tani lakosság 30-35 százaléka 
küzd valamilyen alvásproblé-
mával, de ennél lényegesen 

több - 60 százalék szed átme-
netileg, vagy tartósan altatót. 
Ezekben az országokban jól 
kiépült diagnosztikai és gon-
dozóhálózat segíti korunk 
egyik tipikus betegségének 
gyógyítását. Németországban 
például 86 alváslabor műkö-
dik, az USA-ban, Bush elnök 
idején 30 milliárd dollárt ál-
doztak alvásközpontok létesí-
tésére. Magyarországon, Bu-
dapesten és Szegeden létezik 
ilyen központ, amelyben az 
alvás teljes vizsgálatát képe-
sek elvégezni, a szegedi az 
első, ahol járó betegként, am-
bulánsán, s nem több napi 
bennfekvés ideje alatt vizs-
gálják a beteget - mondja a 
főorvosnő, majd elemzését 
befejezve lefekvésre kéri pá-
ciensét. A napközben rátörő, 
hirtelen alvási rohamoktól, 
este álmatlanságtól szenvedő 
férfi azt reméli, most végére 
járnak betegségének, s kigyó-
gyítják az életét pokollá tevő 
zavar tól . Noha a beteget 
egyedül hagyják a szobában, 
magára mégsem marad, mert 
miután elalszik, infravörös 
kamerával éjjel is jól látható 
minden mozdulata, grimasza, 
hánykolódása a szomszédos 
szobában elhelyezett monito-
ron. Az orvosnak, asszisz-
tensnek látnia kell azt is, ha 
netán felkel, s holdkórosként 
vándorolni kezd(ene). 

Alvási apnoé 
Alvási apnoé, orvosi nyel-

ven ilyen jól hangzik az alvás 
alatti légvételi szünet. Ennek 
részjelensége a kóros horko-
lás, ami az alvászavarok egy 
külön fejezete, s amiről azok 
a nők tudnának sokat mesél-
ni, akik éjszakára már átköl-
töztek a hálószobából a nap-
paliba. Persze ebben a beteg-
ségben, a kóros horkolásban, 
nemcsak férfiak szenvednek, 
hanem a gyengébb nemre is 
jellemző lehet a hangos lég-
zés. 

- Ebbe nem lehet belehal-
ni, de tény, hogy komoly rizi-
kót jelent egy későbbi szívin-

farktusra, vagy agyvérzésre -
magyaráz tovább, amíg vár-
juk, hogy fiatalember álomba 
szenderüljön, Várszegi Má-
ria. - A horkolás ugyanis 
együtt járhat néhány másod-
perces légvételi szünetekkel, 
amikor azt hisszük, a horkoló 
azonnal megfullad. Kapható 
már nálunk is, az alvási apno-
éban szenvedők számára oxi-
génmaszk, csak hát 300 ezer 
forint az ára, a tb nem támo-
gatja. Ez az eszköz a legsú-
lyosabb esetekben alkalma-
zandó. 

Örömforrásokat 
kell találni 

A horkolás azonban több 
ok miatt történhet, ezeknek a 
megszüntetésére kell töreked-
ni. Lehet morfológiai oka, 
például orrsövényferdülés, 
vagy az, hogy az egyik garat 
jobban lelóg a kel le ténél . 
Ezekben az esetekben a műtét 
segít. Okozhatja a horkolást 
a kövérség, a túl sok alkohol-
fogyasztás, a helytelen, rend-
szertelen táplálkozás, s elői-
dézheti asztma, vagy más tü-
dőbetegség. 

A horkolás a lvászavar , 
vagy inkább zavart alvás, de 
ettől főleg a környezetben 
élők, mintsem az alany szen-
ved. Más a lvásprob lémák 
magának a betegnek okoznak 
álmatlan éjszakákat. A főor-
vosnő számtalan okát sorolja, 
de legfontosabbnak a stresszt, 
a túlpörgetettséget, a hajszolt, 
örömöktől és kikapcsolódás-
tól mentes életmódot emlfti, 
ami ellen van védekezés: le 
kell tudni állni, örömforráso-
kat keresni és ta lálni , s a 
stresszfokozó szerekkel csín-
ján bánni, lásd mértéktelen 
kávézás - f igye lmez te t a 
szakember. Álmatlan, vagy 
zaklatott éjszakák következ-
nek, ha valaki egész nap nem 
eszik, aztán este bőségesen 
pótolja. Szenvedés leállítani 
az agyát annak, aki napköz-
ben agyon hajtja, tűlpörgeti 
magát. Természetesen bel-
gyógyászati, pszichiátria és 

egyéb szervi betegségek is 
zavarhat ják az alvást, ami 
több formában, kinél-kinél 
másképpen jelentkezik. Az il-
lető hosszú órákon át küzd az 
elalvásért, s néhány órás pi-
henés után felriad, más eset-
ben korán elalszik ugyan, de 
éj jel többször , röv idebb-
hosszabb időre felébred, me-
gint mások, a bagolytfpusok, 
nagyon későn bírnak elalud-
ni, de aztán belehúznak más-
nap délig (ha tehetik). Létez-
nek szélsőséges esetek, mint 
például a narkolepszia. Az 
ebben szenvedőre az a jel-
lemző, hogy alvási rohamok 
jönnek rá, bárhol és bármi-
kor, bármilyen testhelyzetben 
pillanatok alatt álomba zu-
han. Az alvászavarhoz tarto-
zik még az alvajárás, az éj-
szakai ágybavizelés, az erős 
nyomásérzés a mellkason, az 
alvásközbeni beszéd. 

Aludjuk át 
az egyharmadát? 

Várszegi főorvosnő tapasz-
talata az, hogy az idős embe-
rek zöme alvászavarra pa-
naszkodik, ám az ő esetükben 
a problémát az jelenti, hogy 
nem veszik tudomásul, idős 
korban az alvásigény nem 
több mint 6 óra. Este korán 
lefekszenek, elalszanak, s 
ezért nem csodálható, ha a 
kora hajnalt ébren fogadják. 
Optimális esetben életünk 
egyharmadát átalusszuk. Egy 
amerikai felmérés szerint a 
halálos kimenetelű közleke-
dési balesetek 75 százaléka a 
kialvatlanság miatt követke-
zik be. A felnőtt ember alvá-
sigénye 8, a kisiskolásoké 12, 
míg a csecsemőké 20 óra na-
ponta. Várszegi Mária szerint 
az alvászavarok kialakulása 
sok ember esetében a csecse-
mő-, újszülöttkorra tehető, 
mégpedig azért, mert a szülők 
nem a kicsihez igazítják élet-
módjukat , hanem fordítva, 
aminek következménye, hogy 
a baba nem annyit alszik és 
nem akkor, amennyi időre és 
amikor szüksége lenne. 

Terápiai pirulák 
nélkül 

Az alvászavar minden faj-
táját v izsgáló és gyógyító 
szegedi cen t rum délelőt t i 
rendelésén a betegek pana-
szainak ismeretében döntik 
el , az i l l e tőnek szüksége 
van-e az éjszakai kompute-
res vizsgálatra. A jelentke-
zők páciensek nem mind-
egyikénél kell a műszeres 
diagnosztika. Az alvászavar 
terápiájában csak nagyon rö-
vid ideig alkalmaznak alta-
tót, mintegy átmeneti segít-
ségként, hiszen éppen az a 
cél, hogy ne mesterségesen 
idézzék elő a jó éjszakát, ha-
nem az okok megszüntetésé-
vel vég leg m e g o l d j á k a 
problémát. A magatartáste-
rápia, a relaxáció, az élet-
mód megváltoztatása, vagy 
legalább a módosításra való 
törekvés segítése a komplex 
terápia része. Az eredmény 
nyugodt éjszakákban mérhető. 

Kalocsai Katalin 

• A Cenzor-Értékpapír Rt. jelenti 

Emelkedési trend 
a világ tőzsdéin 
A bizonytalan katona-

politikai helyzetben ha-
talmas lendülettel kezd-
tek a vi lág tőzsdéi. Az 
optimista hangulat szele 
bejárta a világ tőzsdéit. 
Emelkedtek az indexek 
az amerikai, az ázsiai pi-
acokon, sőt Nyugat-Eu-
rópában is bekövetke-
zett a trendváltás. A né-
met index, a DAX 4000 
pont felé, mig az angol, 
az FTSE SOOO pont felett 
zárt hétfőn. Hosszabb tá-
von minden bizonnyal a 
tőzsdék nyugalmát szol-
gálja Milosevics szerb el-
nök szerdai meghátrálá-
sa is, miszerint hajlandó 
maradéktalanul teljesíte-
ni az ENSZ, koszovói vál-
sággal kapcsolatos BT-
határozatait. 

A magyar gazdaság meg-
ítélésének helyzete is kezd 
révbe érni. A héten az IMF 
és a Világbank közgyűléséről 
hazatért pénzügyminisz ter 
szerint teljes mértékben sike-
rült meggyőzni a tengeren tú-
li befektetőket arról, hogy 
Magyarország nem tartozik 
az orosz gazdaság vonzás-
körzetébe. Vagyis a nemzet-
közi pénzügyi szervezetek -
amelyek véleménye a ma-
gánszektor befektetői számá-
ra i r ányadóak - va lóban 
megkülönböztetik az Európai 
Unióba tartó országunkat , 
Csehországgal és Lengyelor-
szággal együtt. Ennek megfe-
lelően a fejlett tőkepiacú or-
szágokban az országkockáza-
ti elemzők egy, a feltörekvő 
piacon belüli, új kategóriát 
hoztak létre a három közép-
európa i o rszág számára , 
melynek neve az úgynevezett 
„konvergens országok". 

A leírtakhoz kapcsolódik 
Járai Zsigmond pénzügymi-
niszter heti kijelentése, mely 
szerint elképzelhető, hogy az 
eddig Oroszországban jelen 
lévő, amerikai tőke egy ré-
sze Magyarországra áramol-
hat. 

A hét csattanója az ameri-
kai jegybank szerepét betöltő 
Federal Reserve (FED) várat-
lanul, európai idő szerint csü-
törtök este bejelentett, újabb 

volt, 0,25 százalékos mérték-
ben. A lépés elsősorban idő-
zítésével lepte meg a piacot. 
A négy éve nem látott lépés-
sel - utoljára 1994 áprilisá-
ban fordult elő, hogy a köz-
ponti bank a kama tokhoz 
nyúlt a Nyílt Piaci Bizottság 
két ülése között - elemzők 
szerint a FED nem akarta 
táplálni a csökkenésre számí-
tó, hagyományosan felerősö-
dő spekulációt, valamint a 
kamatcsökkentés válasz kí-
ván lenni az amerikai gazda-
ság lassulásával kapcsolatos 
félelmekre is. 

A bejelentést követően a 
New York-i tőzsdeindex, a 
Dow Jones történetének har-
madik legnagyobb egynapi 
növekedését érte el. 

Heti zárásban a világ vala-
mennyi tőzsdéje „hálásan" 
reagálta le a FED bejelenté-
sét, s remélhetőleg a növeke-
dés a héten tovább folytató-
dik. 

A pesti parkett szereplésé-
re már régóta várnak a kis-
és nagybefektetők. A tőzsde 
mértékadó részvényindexe, a 
BUX e heti folyamatos emel-
kedése mellett 620 pontot 
növekedve, 15,6 százalékkal 
ért többet pénteki zárásban, 
mint egy héttel ezelőtt. 

A BUX-index pénteki sze-
r ep lé sének indulása még 
ennél az eredménynél is töb-
bet ígért, hiszen negyedórá-
val nyitás után 4720 pont fel-
ett volt az index, ahonnan az-
tán 4550 pontra esett, s végül 
4590 ponton zárta a hetet. 

A parkett vezető részvé-
nyei a héten rekord emelke-
dési szintet értek el, kivétel-
ként talán csak a Rába. a Dé-
mász és a TVK említhető. 
Várhatólag a héten viszont 
pont ezen papírokban van 
benne a nagyobb emelkedési 
lehetőség. 

Befektetői szempontból 
összegezve a hetet: csak re-
ménykedni tudunk, hogy ez a 
t rendvál tás tartós lesz, de 
azért senki ne feledje, hogy 
az eddigi válsággócok akár-
mikor tartogathatnak megle-
petéseket. 

E l e m z é s ü n k végén a 
BUX-indexet reprezentáló 
részvények múlt heti szerep-

irányadó kamatcsökkentése lését nézheti át. 

Értékpapír Forgalom Előző heti Heti Változás Változás 
milliárd Ft zá róá r zá róá r F t % 

Matáv 19,59 880 998 118 13,41 
TVK 7,47 1950 2080 130 6,67 
Mol 17,67 3715 4075 360 9,69 
Démász 1,21 11 400 11850 450 3,95 
Richter 7,35 5750 7950 2200 38,26 
Borsodchem 1 3 3710 3930 220 5,93 
O T P 6,40 5170 6250 1080 20,89 
Graboplas! 0,40 1025 1280 255 24,88 
Rába 1,06 1580 1620 40 2,53 
Pick 1,03 6400 7505 1105 17,27 
Égis 1,19 3040 4010 970 31,91 
BUX 3969,16 4590,09 

Gede i 

15,64 

Zoltán 

„Befektetni pedig szükséges... -
- ...mozgásban a Cenzor." 

CENZOR ÉRTÉKPAPÍR Rt. 
SZEGED 

AZ EV A U T Ó J A ? 

1.ER0F0RRAS 
Az ALFA 1 5 6 legkorszerűbb benzines és dízel 
motorválasztékot kínál. Kategóriájában a 
legdinamikusabb Twin Spark (duplagyűjtásű), 
hengerenként 4 szelepes benzines és Common 
Rail rendszerű Unijet turbo-dízel motorokat. 
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