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A FÉRFIAKNÁL A FELEDÉKENYSÉG, A ROSSZKEDV ÉS A MEREVEDÉSI ZAVAR INTŐ JEL 

A klimax váratlanul kopogtat 

Ötven felett a férfiaknak is számolniuk kell a változáskori problémákkal. 

Fogamzásgátlás, 
tapasszal 

Forradalmi újdonságként hívta 
fel a figyelmet a minap az 

egyik bulvárlap óriási szalag-
címében egy tapasz formájá-

ban forgalomba kerülő fogam-
zásgátló szerre. 

MTI 
A fogamzásgátlás folyamato-
san az érdeklődés középpont-
jában áll, éppen azért, mert 
még nincs igazán megnyugta-
tó, jó megoldása. Minden új 
módszer új reményekkel ke-
csegtet, így érthető, hogy a hír 
nagy visszhangot keltett. De 
vajon valóban megoldaná a 
nők régi és állandó problémá-
ját? Dr. Czeizel Enáre orvos-ge-
netikus az elsők között reagált 
a hírre. Rámutatott arra, hogy 
a tapasz általában, mint 
gyógyszerbeviteli módszer 
nem új, tehát forradalminak 
semmiképpen nem nevezhe-
tő. A neves genetikus szerint 
nincs másról szó, minthogy a 
hormonális készítményt nem 
szájon, hanem a bőrön keresz-
tül juttatják a szervezetbe. En-
nek kétségkívül vannak elő-
nyei, nevezetesen nem kerül a 
fogamzásgátló szer a gyomor-
ba és a béltraktusba, nincs 
olyan veszély, hogy valaki elfe-
lejti bevenni az éppen aktuális 
tablettát, mert a tapasz folya-
matosan, egyenletesen ada-
golja a hormont. Ami viszont 
mellbevágó, az ára: a prog-
nosztizált havi 12 ezer forintos 
ár mégiscsak igen borsos az 
amúgy is magas gyógyszer-
költségekkel terhelt magyar 
családok számára. 

Noha a férfiak esetében nincs 
egyöntetű jele a klimax kez-

detének, vannak tünetei, 
amikre érdemes odafigyelni. 
Ötven év felett egyszerű szű-

rővizsgálat kimutatja a prosz-
tata betegségeket, és ezeken 

lehet segíteni. 

- A férfiak változó korának 
nincs olyan éles határvonala, 
mint a nőknél, ezért a férfiak 
ötven felett inkább csak bele-
csúsznak a klimaxba - kezdte 
magyarázni a férfiklimax jeleit 
Pajor l/hzló, az SZTE ÁOK Uro-
lógia Tanszékének vezetője. - A 
feledékenységet, a rosszkedvet, 
az indítékszegénységet, a me-
revedési és vizelési zavart ész-
lelik, bár ezek a tünetek sem 
egyszerre jelentkeznek. 

- Szervezett urológiai szűrés 
nincs Magyarországon, mert a 
szűrésben kulcsszerepet ját-
szó vérvizsgálatot az egész-
ségbiztosító nem finanszíroz-
za - összegezte Pajor László, 
majd hozzátette: A nők ha-
sonló vizsgálata ingyenes, 
ugyanazt a férfiaknak az OEP 
nem fizeti ki. Az ingyenesen 
meghirdetett szűréseinkre is 
kevesen jönnek el, mert éppen 
a veszélyeztetett korban lévő 
férfilakosság ódzkodik az or-
vostól. Egy vérvétel pedig elég 
lenne, hogy kiszűrjük az eset-
leges gondokat, és segíteni 
tudjunk. 

- Az öregedő férfiaknál sok-
féle betegség előfordulhat, 

ilyen a magas vérnyomás, a 
cukorbetegség, a különböző 
mozgásszervi betegségek, az 
elhízás, a prosztatabetegségek 
és a merevedési zavarok - so-
rolta a tanszékvezető, majd 
rátért a részletekre. - A felmé-
rések szerint a merevedési za-
varokkal küzdő férfiak közül 
csak minden ötödik fordul or-
voshoz. A többiek elszenvedik 
a problémát vagy éppen olyan 
látszatmegoldás felé fordul-
nak, mint az alkohol, pedig az 
utóbbi időben forradalmi vál-

tozást hozott többféle gyógy-
szer is. A gyógyszeres beavat-
kozás előtt minden esetben 
kivizsgáljuk a pácienst, hiszen 
a merevedési zavar nagyon 
gyakran csak a tünete valami-
lyen háttérben húzódó általá-
nos betegségnek. Ha azt a be-
tegséget - magas vérnyomás, 
cukorbetegség - kezeljük, már 
lehet, hogy segítettünk a me-
revedési képességen is. Azt a 
tényt viszont nem szabad fi-
gyelmen kívül hagyni, hogy az 
öregedés természetes folya-

mat, a kezelésekkel tehát csak 
az életkornak megfelelő álla-
potot állíthatjuk helyre. 

Rendkívül fontos a megelő-
zésben a mozgás, legyen az 
bármilyen rendszeres test-
edzés, séta, tenisz, biciklizés. 
A mozgás hiánya eredményezi 
a sokféle mozgásszervi meg-
betegedést, és tapasztalataink 
szerint a műtéti beavatkozás-
hoz sincs az idősebbeknek 
elegendő energiatartalékuk. 

A természetes öregedés ve-
lejárója bizonyos hormonok 

szintjének csökkenése, ezeket 
csak kóros esetekben szabad 
pótolni. Az utóbbi években vi-
lágszerte fellendült a hormon-
pótlás „divatja", de a legújabb 
kutatások utalnak rá, hogy 
kockázatokat rejt magában. A 
kívülről bevitt hormont a szer-
vezet ugyanis úgy fogadja, 
hogy több saját hormont nem 
termel, így a beavatkozás ha-
tására a szervezet hormon-
háztartása felborulhat. Egy-
szóval az elkezdett hormon-
kezelést már nem lehet ab-
bahagyni. A férfi nemi hor-
mon ráadásul elősegítheti a 
prosztatarák kialakulását, 
ezért ezt a hormont kizárólag 
abban az esetben lehet be-
adni, ha a betegnek biztosan 
nincs prosztatarákja, és folya-
matosan ellenőrizni kell az 
egészségét. Ha csak a gyanú 
árnyéka felmerül, a kezelést 
azonnal le kell álh'tani, ekkor 
viszont azonnal visszatér a 
hormonnal kezelt probléma. 
Bár az emberi test genetikai 
kutatások szerint százhúsz év-
re van kódolva, a hosszú élet 
minőségének javítása óriási 
kockázatokat rejt magában. A 
férfi nemi hormon a szexu-
alitás mellett a kreativitás hor-
monja is, a gondolkodáshoz és 
az új dolgok felfedezéséhez is 
feltétlenül szükséges. A klima-
xos férfiaknál csökkenhet a 
hormon szintje, ekkor válnak 
feledékenyebbé, és már nem 
olyan mértékben kezdemé-
nyezők, mint korábban. 

DOMBAI TÜNDE 

(FIZETETT IIIRDETES) 

Felkészítő és gólyatábor 
Évkezdés előtt a Szegedi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar 

A felsőoktatási intézményekbe jelentkezett hallgatók számára las-
san elérkezik a szorgalmi időszak, amely különösen az első évesek-
nek nem könnyű, ugyanis egy teljesen új közegben, új elvárásokkal, 
új feladatokkal kell szembenézniük. A Szegedi Tudományegyetem 
Egészségügyi Főiskolai Karán (SZTE EFK) szinte egyedülálló módon 
segítenek az első éveseknek, hogy minél előbb eligazodjanak a ta-
nulmányi rendszerben és közben közösséggé is kovácsolod janak. 

Az egészségügyi főiskolai karon az kapjanak. Lényeges szempont volt 
elmúlt héten megrendezett gólyatá- az is, hogy megismerjék egymást a 
bor múltja 25 évre nyúlik vissza, leendő hallgatók, nemcsak azokat, 
Akkor még mint védőnőképző akikkel egy szakot választottak, ha-

A gólyák véleménye.,. 
Gelányi László, gyógytornász szak, Szeged: nagy élmény számomra 
ez a tábor, hiszen megismerhetjük a többi szakra jelentkezett társainkat, 
akik az ország minden részérőI érkeztek. A telsőbb évesek pedig igen 
hasznos információkkal láttak el bennünket. Már barátokat is szereztem. 
Azt mondhatom, elönyösebb pozidóból indulhatunk azoknál, akik külön-
féle okokból nem vehettek rész a táborban. 

A hallgatók számítógépen veszik fel tantárgyaikat, kurzusaikat 

attól, hogyan fogok én eligazodni Szegeden, ugyanis rnég nem jártam itt Jó ér-
zés volt, hogy a „iőgólyák" már az állomáson vártak bennünket. Igaz, Budapes-
ten is van Hyen képzés, de azt hallottam több helyről, hogy a szeged erősebb, 
jobb képzést nyújt, ezért tetvéteUztem kfe. Az első benyomásaim nagyon jók. 
Túri Bernadett, diplomás ápoló szak, Csanytelek: izgalmas a gólyatábor. 
Kellemes meglepetést okoztak a felkészítő foglalkozások, ugyanis a tanul-
mányok területén rengeteg segítséget kaptunk: Most már a kredit-rend-
szertől sem tartok annyira, mert sok hasznos dolgot megtudtam róla. 

szerveztek ilyen jellegű rendez-
vényt, a korábbi években viszont 
nem volt saját gólyatáboruk. Egy 
évvel ezelőtt Juhász Jenő, a SZTE 
EFK Diáktanácsadó Központjának 
irodavezetője kezdeményezésére 
és szervezésével megtartották az el-
ső új típusú kari gólyatábort, amely 
talán egy kicsit más, mint a többi 
intézményben szokás. Két prog-
ramsorozat futott egymás mellett. 
A gólyatábor vidám, játékos, szóra-
koztató programjait délután, míg a 
tanulmányokra való felkészülést 
segítő foglalkozásokat délelőtt tar-
tották. Fontosnak érezték, hogy az 
események Szegeden legyenek, a 
főiskolai kar épületeiben. Ezzel jó 
lehetőség kínálkozott arra, hogy a 
diákok tájékozódhassanak a város-
ban, valamint a főiskola életéből, 
hangulatából, rendjéből is Ízelítőt 

nem a többieket is. A szervezők az 
elszállásolásnál is erre törekedtek. 
Egy szobában kapott heivet a diplo-

más ápoló, a szociális munkás, a 
védőnő és a gyógytornász. 

A felkészítő tábor négy évvel ez-
előtt indult A célja az volt, hegy a 
kredit-rendszerrel, a követelmények-
kel megismertessék a hallgatókat. 
Mindegyik szakról hívtak oktatókat, 
akik kommunikáció, döntés, szemé-
lyiségfejlesztés témakörökben tartot-
tak csoportfoglalkozásokat. Idén az 
előbb említettek mellett nagyobb 
hangsúlyt kapott a tanrend bemuta-
tása, a hallgatói felelősség a dönté-

A „gólyáknak" nem volt könnyű dolguk a vetélkedőkön. 

sekben; egyes ügyek elintézés mód-
ja; információszerzés mindennapi 
életükkel kapcsolatban; a vizsgasza-
bályzat megismerése; a hatékony ér-
dekképviselet; a fogalmak definiálá-
sa: mi is az „UV", a „T.O." a HŐK 
stb. A tanulmányi csoport munka-
társai is bemutatkoztak a hallgatók-
nak, és utána elmondták, kihez mi-
lyen'kérdéssel lehet fordulni. Újdon-
ság ebben az évben, hegy a tanulók 
most vehetik fel először számítógé-
pen a tantárgyaikat, kurzusaikat. 

A másik részbe, a gólyatábor le-
bonyolításába idén a HÖK is bekap-
csolódott. Bense Erzsébet táborve-
zető szerint nagyon sokszínű, szín-
vonalas programokkal próbálták íe-
lejtheteüenné tenni az „újoncok" 
számára az első napokat. Délutá-
nonként tartalmas szórakozást 
nyújtva különféle sportesemények-
kel, vetélkedőkkel, uszodai prog-
rammal, paprikás krumpli főzéssel, 
egyéb tréias játékokkal, esténként 
zenés bulikkal töltötték el az időt. 

Az idei ünnepélyes tábornyitón 
megjelent dr. Badó Attila, a SZTE 
hallgatói és közkapcsolatokért fe-
lelős rektorhelyettese, valamint dr. 
Kozma József várospolitikai alpol-
gármester is. • 

Szeged, Csongrádi sgt.-hoz közeli, 
370 nm-es épületegyüttes 671 nm-es telekkel 

E L A D Ó . m T t 
Kétszintes főépület plusz padlástér-beépltési lehetőség, 

az udvarban raktár, kiszolgálóhelyiségek, 
úszómedence, zárt udvar. 
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NE ERJE BE KEVESEBBEL! 
Clio Free már 2.290.000,-Ft-tól! 
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A Renault-nál nem kell lemondanod a kényelemről. Az új Clio Free verzó alapfel-
szereltségéhez tartozik a szervokormány, dupla légzsák, a 2 x l 5 W - o s rádió-mag-
nó, az elektromos ablakemelők elöl és a központi zár. 1,2 6 0 LE-s vagy 1,5 d ó 
6 5 LE-s motorral mindez már 2 . 2 9 0 . 0 0 0 , - F t - é r t a Tiéd lehet! 
A Clio Kupa jó l felszerelt limitált széria sportos külsővel és vagány bordó-fekete 
belsővel. A gazdag felszereltség része a 4 légzsák. ABS, szervokormány, sportülé-
sek, bör kormánykerék, és a 2 x 1 5 W - o s tádió-mono CD. Mindezt 4 féle motorral 
kínáljuk és akár már 2 . 5 3 0 . 0 0 0 , - F t - é r t hazaviheted. Várunk Márkakereskedésünk-
é i www.rcn^lt.hu 
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Molnár Autóház Kft. 
6728 Szeged, Dorozsmai út 8. 

Telefon / fax: (62) 420-237 
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