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MRI PACEMAKERESEKNEK! 
HAZANKBAN 35 EZER rororn A PACEMAKEr~REL El6 SZiVBETEGEK szAMA, ES 
lEGTOBBJUK 65 EVNEL IDOSEBB. SAJNOS A MAGYAR lAKOSSAG ELETVITELEBOL, 
ROSSZ EGESZSEGI ALLAPOTAsOL ADOOOAN. EBBEN AZ ELETKORBAN GYAKRAN 
VAN SZUKSEG MRI VIZSGALATRA EGYEB BETEGSEGEK DIAGNOSZTIZALAsAHoz. 
AZ MRI AZONBAN ZAVARJA A PACEMEKER MUKOOESET. VAGYIS SPECIALIS 
KEsZUlEKRE VOlT 5ZUKSEG. MA MAGYARORSZAGON A LEGTOBB PACEMAKER
BEUl.TETES A SEMMELWEIS EGYETEM KAROIOlOGIAI KOZPONTJABAN TORTENIK. AHOL 
MAR A HAZAI PACEMEKERESEK IS BIZTONSAGOSAN VIZSGALHATOK A PACEMEKER 
KOMPATIBILIS MRI·VEL. A VIZSGALAT SEJElENTKEZES ALAPJAN TORTENIK. 

"ERV" program az erelnkert 
A Magyar Hypertonia Tarsasaq , a Magyar Angiologiai es Er
sebeszeti Tarsasaq. az EGIS Gyoqyszerqyar tamoqatasaval 
hozta letre az Ereink Vedelrneben Programot. Az ERV Re
giszter Programmal mar 54 000 beteg szureset vegeztek el. 
Az idei felrneres a bevont betegek eletrnlnoseqet vizsgalja 
a beteqseq rneqlete es a terapla elke lrnezasa mellett. 
Az "ERV Regiszter" celja, hogy vales kepet kapj anak a hazai 
pertferlas erbetegek szarnarol , aranyerol es egeszsegi alla
potarol . Cel az eqeszseq rneqorzese, a kialakult betegseg 
gyogyftasa es a kezeles kiserese. 

Tovabbl tudnivalok: a www.ervprogram.hu oldalon, vagy 
a helyi tarlfaval hfvhato, 06-40-918-020-as szarnon. 

Art6 adalekok? 
A szaknyelv add itfv allerqlanak nevezi 
az elelrn tszerekben lev a tartosltoszerek 
es adalekanyaqok altai klvaltott beteqse
get, ami egyre tobb embert erlnt. Elofor
dulhat, hogy a kulon-kulon artalrnatlan 
osszetevok egyUttesen allerqies reakclot 
okoznak. Az adalekok allerqlas tUnetei 
jelentkezhetnek a szajban es kornyeken, 
a felsotest borplrjakent vagy csalanki
Utes Iorrnejaban. A szakemberek sze
rint a legt6bb problernat a tartositosze
rek - natriurn-benzoat, natrturn -qlutarnet. 
szorb insav es a szalicilek - okozzak, de 
az Izfokozok is kivalthatn ak reakcict. 

Tovabbl inforrnaclo : 
www.allergiakozpont.hu 

FOKUSZBAN AZ EGESZSEG 

® 

Szive jobban birja! 
~ sziviink, mint egy Iorcdhctotlon enerqlo forros eqesz eletiink saran ejjel.nappa l 
nfikodik. Rahan6 eletm6dunk miatt lassan elf6rad, enerqio ]o megfogyatkozik. 
~ Pononqin" tabletta hat6anyagai erositik a szlvizorn rniikodeset, 
Jondoskodnak a sziv es a kerinqesl rendszer egeszseges rnukode sero] . 
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