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NYOMOKBAN TARTALMAZHAT... 

A tojasallergi a egyet len kezelesi rnod]a, a 
tojasmentes dieta betartasa, mely - kulonoA tojasallergia sen gyerrnekeknel - sokszor nem konnyf 
feladat . Tojasteherje szarnos elelmi szerben 
talal hato, leginkabb a pekaruk, a kenyerfe

HAZANKBAN A TOJAs A TEl MELLElT AZ EGYIK LEGGYAKORIBB ALLERGEN lek, a ragutelek, a tesztafelek, a krerntolte
KISGYERMEKEK ES A FELNOlTEK KOREBEN IS. 10 HiR. HOGY A GYERMEKEK lekek es fagylaltok tartalmazzak. Fontos, 

hogy bevasarlas saran rnindig olvassuk el az TOBBSEGE 3 EVES KoRARA KINOVI A TOIASALLERGIAT. ELOFORDULHAT, 
egyes etelek osszetevoit is.
 

HOGY EZ KE OBBI ELETKORRA TOLODIK ES AZ ESETEK KI EBB SZAZALEKA
 Az alabblak tojasteher]e jelenletere uta1

BAN UGYAN, DE A TOIA ALLERGIA AZ EGE Z ELET soRAN MEGMARADHAT.	 nak: albumin, tojas (tojassargaja, tojasfe
herje, toj aspor, szarltott tojas), tcjashelyet

OSSZEALLiTAsUNKBAN A TOJAsALLERGIAVAL KAPCSOLATO LEGGYAKORIBB 

AJ
tesltok, tojasl ikor, globulin , lecitin, 

KERDESEKRE KERESONK VALASZOKAT SZAKERTONK SEGiTSEGEVEL. lizozim, rnajonez, ovalbumin , 
ovovitelin , tojashao . 

etelallergia tunetei mar a szopta cerna es hasi panaszok. A to
tas ldoszakaban is jelentkezhetnek. jast 8 h6napos kor utan vezet OLTAsOK 
Ennek aka, hogy az anya altai fo hetjOk be a babak etrendje ES TOJASALLERGIA 
yasztott etelek bizonyos mennyi be. A kicsinek kezdetben ki

segben atjutnak az anyatejen kereszt0I a baba zarolag friss, j61rnegfozott Egyes vedooltasok e16
szervezetebe is. Erdernes ezert megfigyel tojassargajat keszttsunk, allltasakor a vfrust to
nOnk, hogy a panaszok mely etelek fogyaszta majd fokozatosan kaphat to jasban szaporlt jak, ezert 
sat kovetoen jelentkeznek es a tovabbiakban jasfeherjet is. Ebben az ido az oltoanyagba kis 
teljesen hagyjuk el a gyanus elelrniszert  szakban a tojas togyasztasat ko mennyisegii tojasfeherje 
tanacsolja dr. Hidvegi Edit , a Budai Allergia vetoen fellepo borviszketes, kipi is bekerOlhet. Ez allergias 
kozpont gyermek-gasztroenteroI6gusa. Ha igy rosodas , borkiutes, szaj korOl i zsib tOneteket , sulyos esetben ver
nem jelentkeznek a tOnetek, akkor az egesz badas, az arc, a torok duzzadasa, legzes nyornasesest , fu lladast. esetleg ha
szoptatasi ida alatt erdernes a tojasrnen tes di nehezsege, hanyas, hasrnenes, hasi Iajdalorn lalhoz vezet6 reakci6t valthat ki . Ilyen olta
etat tartani. Amennyiben az ekcemas tOnetek eseten kell gondolnunk tojasallergiara, sok a sargalaz elleni oltas es az infl uenza 
tovabbra sem mulnak, akkor mas elelmisze A tojasra allergias betegeknel fontos fi elleni oltasok, Lassan egy evtizede mas 
rekkel is probalkozhatunk, de ilyenkor min  gyelnOnk arra is, hogy ritkan a csirkehus fo technologiaval keszul a 15 h6napos korban 
dehkeppen javasolt egy szakorvost felkeresni. gyasztasa utan is al lergies tOnetek jelent  kotelezo kanyaro- rnumpsz- r6zsahiml6 elle

kezhetnek. A keresztalle rgia hatt ereben az ni vedooltas, tehat ezt tojasallergiasok is 

A TOJASALLERGIA TONETEI anyagok kerniai szerkszetenek hasonlosaga rnegkaphatjak. Mivel a tojas alapu vedoolta
all . Egyes tojasal lergias betegeknel a tyuk sok nem kote lezoek, ha kimaradnak, akkor 

A szoptatas idoszakaban a tojasallergia tOne toll allergenjenek belelegzese is asztrnas to sem torten ik baj. 
tekent a babanal jelentkezhet b6rallergia, ek- netet , kohogest okozhat. www.allergiakozpont.hu 

/	 /Mag emyomas 
A MAGAS VERNYOMAS N EMCSAK A KISMAMA EGESZ E

GET, DE A MAGZAT FEJLODESET I VESZELYEZTETI. MEG 

FELELOEN BEALLiTOlT GYOGY ZERE KEZELES ES H E

LYES ELETMOD MELLElT AZONBAN A KI MAMA ES A BA

BA EGESZSEGE I MEGORIZHETO, A SZOVODMENYEK KI 

ALAKULASA MEGELOZHETO. 

varandossag idoszaka ID6BEN ISMERJOK FEU 
ban korabban panasz
mentes holgyeknel is A terhesseg alatti magas ver
jelentkezhet magas nyornas mind ig gondos kezelest 

vernyomas. Ennek rneghataroza igenyel. A hipert6nia ez esetben 
sa azonban nernikepp elter a fo mar a magzat egeszseget is ve
gantatast megel6z6 id6szakhoz , szelyeztet i azaltal. hogy ront ja a 
kepest - magyarazza dr. Marton mehlepeny verellatasat . 
Anna, az Oxygen Medical bel A terhesseg alatt megjelen6 
gyogyasz, kardiol6gus, dia magasvernyomas az un. terhes
beto l6gus f60rvosa. Terhesseg segi toxemia tunete is lehet. 
alatt a vernyomas normal hatara Ilyenkor fokoz6dik az Odema
alacsonyabb, mint gyermekvaras keszseg, a vizeletben pedig fe
el6tt. Ez esetben magas vernyo herjeOrit es jelenik meg. A t o
masr61 akkor beszelOnk, ha a netkomplexum idejeben felis 
vernyomas 120/80 Hgmm vagy merenda, igy t rimeszterenkent 
ennel magasabb, i l letve ha a (3 havonta) panaszmentesseg 
szisztoles vernyomasertek a ter eseten is celszerO belgy6gyasza 
hesseg alatt 30 Hgmm-t emel ti szOr6vizsgalatot : vizelet- es 
kedik , a diaszto les ertek pedig vernyomas-ellenarzest vegeztet
15 Hgmm-t. ni. A megfelel6 eletmodbeli 

vagy szukseg eseten gy6gysze dieta orvosi segltseggel torten
res kezelessel nemcsak a mag jen, hiszen a szakszerOtlen tap 
zati karosodas vedheto ki , ha lalekrnegvonas, koplalas, a 
nem az olykor sulyos, eletvesze szenhidratok tulzott megszorlta
Iyes anyai szovodrnenyek is. sa szinten magzatk arosfto lehet . 

Az optimal is taplalkozas es 

HELYES ETREND eletrnod-terapia mellett az 

ES MOZGAS anyai es magzati egeszseg meg
6rizhet6, s6t a terhesseg alatt 

Szerencses m6don napjainkban elsajatltott helyes eletrnod se
mar egyre elterjedtebb a kisma githet abban, hogy a szulest ko
rnak taplalkozasaval kapcsolat  vet6en a kismama akar fi ttebbe, 
ban - a korabbi "kett6 helyett egeszsegesebbe valjon , mint a 
etkezunk" elvet Ielvaltva - az a csaladtervezes el6tt. 
nezet, mely szerint a varandos
sag alatt ne a taplalek mennyi VARAND6SSAG UTAN 
segere, sokkal inkabb min6se

gere Ogye ljOnk. A terhessegi magas vernyomas,
 

A magas vernyomas egyik amennyiben az a terhessegi 
kockazati tenyez6je a tulsuly, toxemia tOnete volt, szOles utan 
igy ennek eszlelesekor kezel60r t6bbny ire magat61 rendez6dik, 
vosunk dietal frhat e16. A kove tovabbi kezelest nem igenyel. 
tend6 etrend minden sZOkseges Az un. essentia l is hyperto
tapanyagot biztosit a magzat nia, vagyis ismeretlen eredetO 
szamara, azonban a kal6ria  magas vernyomas ellenben az 
mennyiseg csokkentesevel meg eletmod- terapi a es szOkseg ese
akadalyozza a szOksegte lenOI ten a gy6gyszeres kezeles tartos 
felszedett sulyt6bb let fokoz6da vagy atmeneti folytatasat teszi 
sat. Ugyanakkor terhesseg ese sZOksegesse. 
ten kO lonosen fontos, hogy a www.oxygenmedical .hu 
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