
Hare a verszlv6k el en
 
Milyen j61esik langyos nyari esteken kint U1dagelni a teraszon vagy aviz· 
parton! Ezt az orornet sajnos sokszor elrontjak azok az apr6 elolenyek, 
amelyek egyenesen rank vadasznak.Azontul, hogy bosszuaaqot okoznak, 
meg egyes betegsegekert is felelosse tehetokl 

A rneqoldas persze nem az, ha elbujunk a 
negy fal koze. lnkabb isrnerjuk meg a ver
szlvok szokasait, az altaluk hordozott ve
szelyeket, es keszuljunk fel a harcra! 

Kullancsok 
A kullancsoknak vilaqszerte tobb szaz fer
t6z6 beteqseq k6rokoz6inak terjesztese
ben lehet szerepuk, Magyarorszagon 
leginkabb ket beteqseqert tehet6k fele
toss»: a virusos agyvel6- es agyhartya
gyulladasert (kullaneseneephalitis) , iIIet
ve a Lyme-korett. Az aqyhartyacyutladast 
csupan minden ezredik kullancs hordoz
za, de erdernes beoltatnunk magunkat el
lene. - Ezt lehet61eg meg a kullancssze
zon kezdete el6tt teqyuk meg - mondja 
dr. Vineze IIdik6 Mrgy6gyasz szakorvos, 
a Prima Medica Egeszsegk6zpont mun
katarsa. - Erre a keso 6szi es a kora ta
vaszi id6szak a legalkalmasabb. Ha azon
ban mar megkaptuk a lazzal, idegrend
szeri Wnetekkel, hanyassal, fejfajassal, 
szedulesset, benulassal, izornfajdalorn
mal, akar eszrneletvesztessel is jaro be
teqseqet, special is gy6gykezelese nin
csen: szervezetunk immunrendszerenek 
kell rneqkuzdenie vele. 

Mas a helyzet a Lyme-k6rral, amely el
len sajnos ninesen vedooltas, am antibio
tikumokkal gy6gyithat6. Igaz, ezt az eqesz 
szervezetet erinto beteqseqet sokszor 
nehez felismerni : lappangasi ideje igen 
hosszu is lehet (akar t6bb ev vagy evti
zed). Tunetei sok mas betegsegre is jel
lemz6ek: izuleti es izomfajdalmak, nyari 
influenzaszeru tunetek, idegrendszeri 
panaszok, arcidegbenulas, latas-, hallas
es egyensulyzavar, jelentkezhetnek sziv
muk6desi zavarok is. Legtipikusabb tOne
te a csipes k6rnyeken k6rkorosen nove
ked6, nem fajdalmas es nem is viszket6 
b6rpir, amelynek kozepe elhalvanyul, a 
szele sotetebb , kokardaszeru rajzolatot 
mutat. Ha ilyen tOnetet eszlelunk magun
kon , azonnal forduljunk orvoshoz! 

Hogy megel6zzuk a kullancscsipest, 01
tozkodjunk szell6s, de j61 zar6d6 ruhazat
ba, nadragunkat tUrjuk a zokninkba. Visel
junk kalapot! Kirandulasr61 hazaterve vizs
galjuk at magunkat es egymast - ne feled

kezzunk meg a hajas fejb6rr61 semi - Ha 
kullancsot eszlelunk a borunkben, mlnel 
hamarabb probaljuk meg eltavolltanll 
mondja szakertonk. - A tevhittel ellentet
ben nem baj, ha a verszivo feje beszakad 
(sot, akar oll6val is eltavollthatjuk), hiszen 
tertozoit nyalat nem a fejebol, hanem a 
potrohab61 oklendezi kif Figyeljunk arra, 
hogy eltavotltasanal ne nyomjuk ossze a 
potrohatl Elkepzelheto, hogya kullancscsi
pes kis helyi qyulladast okoz, amelyen ut6
lag alkalmazhatunk fert6t1enit6 oldatot, de 
amig bent van a kuilancs, ne keneqessuk 
semmifele ken6ccsel vagy oldattal a csl
pes teruletetl Meg egy j6 tanacs: ha etveki 
tudjuk venni a kullancsot, ne elegedjunk 
meg azzal, hogy eldobjuk, hiszen ezzel uj 
eselv: adunk neki a fertozesre - es tobb 
ezerfert6z6tt pete lerakasaralnkabb eges
suk el vagy teqyuk arcszeszbe es igy sem
misltsuk meg! 

Szunyogok 
Mig a him szunyoq novenyi nedvekkel tap
lalkozik, addig a nosteny verszlvo . A mi eg
hajlatunkon nem terjesztenek fert6z6 be
teqseqeket, nem ugy a tr6pusokon, ahol 
peldaul rnalariat lehet kapni toluk . 

Mivel a szunyoq cslpeskor veralvadas
qatlot juttat a sebbe, a szures helyen egy 
kis voros duzzanat alakul ki. Gyerekeknel 
ez a reakei6 altalaban sokkal hevesebb, 
jobban hasonlit az allergias valaszra. Ha 
raadasul elvakarjak a csipeseket, a se
bek konnyen elfert6z6dhetnek, es akar 
atvar is kialakulhat. 

A szunyogok a nedves, paras kornye
zetet kedvelik, szunyogriaszt6 kremekkel 
vagy fustol6 hasznalataval vedekezhetunk 
ellenuk. Vajon miert van az, hogy valakit 
"szeretnek" a szunyogok, mig mast elke
rulnek? - A szunyogok val6szfnuleg erze
kelnek bizonyos anyagcsere-termekeket, 
illetve hormonalis folyamatokat, amelyek 
jabban vonzzak 6ket - mondja dr. Vincze 
IIdik6 . - Az biztos, hogy a szendioxid-ki
boesatas es a testhOmerseklet esalogata 
szamukra. J6 tudni peldaul, hogy ha leolt
juk a lampat, meg nem biztos, hogy eluz
tOk 6ket, hiszen annak melege tovabbra 
is csabitani fogja 6ket. 

Darazsak, mehek 
A darazs- es rnehcslpes jar ugyan egy kis 
fajdalommal, de altalaban nem okoz na
gyobb bajt. Am akad, akinel allergiat iaez 
el6f - Amikor eletunkben eloszor csip meg 
bennunket egy darazs vagy egy rneh, nem 
mutatunk auerqlas reakci6t - mondja a 
borqyoqyasz daktorn6. - Ekkor szenzibili
zalodik a szervezetOnk. Ha valakinek a 
boren rnasodik alkalommal er6teljes b6r
plr, duzzanat es tavoli teruleteken eszlel
het6 kiutesek jelentkeznek, akkor mar al
lerqiarol van szo, es tudhat6, hogya legko
zelebbi cslpes esetleg meg sulyosabb ko
vetkezmenyekkel fog jarni, az illet6 akar 
anafilaxias sokkot is kaphat! Erre rekedt
seq , kohoqes, kapar6 erzes figyelmeztet
het a torokban. A versavo kierermesevet 
ugyanis odem« keletkezik, megduzzadnak 
a nyalkahartyak. Ha ez a geget is erinti, az 
fulladasos halalt is okozhat! Tovabbi jellem
z6 tunet a vernyornas leesese , a szivritmus
zavar, a horqoszukulet, a hanyas, a has
menes, a fejfajas, a tudatzavar. Ilyen eset
ben gyorsan adrenalintartalmu szert kell 
adni a betegnek! (Regen sok kavet itattak a 
bajba jutott szernellyel , mert az emelte a 
vernyomast.) Ezeknel a tuneteknel gyors 
orvosi seqitseqre van szilkseql Ha valaki 
tudja rnaqarol, hogy allerqias, j6, ha 6nbe
lovo adrenalininjekci6t - a megfelel6 szert 
adagol6 tollszeru eszkozt - tart rnaqanal : 
ezzel nem akadalyozhatia meg az allergi
as reakci6 klalakulasat, de csokkenteni tud
ja a tOneteket addig, amfg eljut egy rende
16be. Ma mar van esely a cslpes okozta 
allerqiatol val6 veqleqes meqszabadulas
ra is dezenzibilizal6 kezeles raven, amely 
tulajdonkeppen nem mas, mint immunte
repie , azaz hozzaszoktatas. 

A darazs f61eg az edessegeket, a gyu
m61csoket szereti, ezert ha szabadban 
eszunk, nezzuk j61 meg a falatat, amelyet 
bekapni keszUlunk! A meheket inkabb a 
szinek, az illatok (a parfum is!) csabftjak . 
A meh fullankja - a darazseval ellentet
ben - a szuras utan a borben marad. A 
fullankkal egyutt a meregzsak is a b6rbe 
fur6dik, es tovabbi mereg urulhet a b6rbe. 
Ezert ha lehet, ne nyomjuk ossze, inkabb 

igyekezzunk kip iszkalni a 
fullankotf Erre a celra egy fer
t6tlenftett tU a legmegfele

oldaliranyu mozdulattal 

16bb. 
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