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Kezelhető az elhízás? - A praxisközösség jelentősége
A Magyar Elhízástudományi Társaság és a
SE ETK Dietetikai és Táplálkozástudományi Tanszék Konferenciája

Dr. Halmy lászlóné eszter
a MET ügyvezető elnöke,

a Konferencia Tudományos Bizottságának elnöke

Dr. tátrai-németh Katalin 
tanszékvezető, 

a Konferencia Szervező Bizottságának elnöke

Dr. Jákó péter
a MET tiszteletbeli elnöke,

a Konferencia elnöke

Köszöntő

Tisztelettel meghívjuk a Magyar Elhízástudományi 
Társaság és a Semmelweis Egyetem Egészségtudo-
mányi Kar Dietetikai és Táplálkozástudományi Tan-
széke tudományos műhelyvita keretében megren-
dezésre kerülő konferenciájára.

„Kezelhető az elhízás? - A praxisközösség jelentősége”

A Magyar Elhízástudományi Társaság számos sikeres 
tudományos nyíltszíni műhelyvitát tartott kerekasz-
tal-konferencia formájában a szervezet intermedier 
anyagcseréjével összefüggő klinikai kérdésekről.

Ennek keretében első alkalommal „Az elhízás diétás 
kezelésének lehetőségeiről, amelyhez „A média ha-
tása a táplálkozásra” című előadás társult. Ezt követte 
„Elhízást okozó gyógyszerek – az elhízás gyógyszeres 
kezelése”, „Az elhízás és az alvási apnoe összefüg-
gései az orvosi gyakorlatban”, „Az elhízás emocio-
nális háttere és a pszichoterápia lehetőségei” téma-
körökben megrendezésre került kerekasztal sorozat.

A folytatást „A D-vitamin- felvétel és kezelés aktu-
alitásai” című, konszenzus konferencia keretében is 
később tárgyalásra került program, végül „Az elhízás 
kezelésének gyógyszeres lehetőségei” címmel tartott 
konferencia jelentette. Jelenleg gyógyszeres terápia 
gyakorlatilag nem áll rendelkezésre a kezelésben.

Feltehetjük ismét az 1993-ban szervezett 
elhízástudományi kongresszus nyitó kerekasztal-kon-
ferenciájának kérdését: „Kezelhető az elhízás?”. Az 
eltelt több mint két évtized arra már választ adott, 
hogy a társszakterületek együttműködése nélkül 
nem lehet sikeres intervenciót elérnünk. Konferen-
ciánkon tárgyaljuk a legújabb prevalencia adatokat, 
a morbiditással járó költségvonzatokat, és keressük 
a különböző irányú terápiás vagy prevenciós lehető-
ségeket és megoldásokat gyermek és felnőttkorban 
egyaránt.

Dr. Halmy lászlóné eszter
a Konferencia Tudományos Bizottságának elnöke
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08.00–15.00 regisztráció

09.00-09.10 megnyitó, köszöntők
 Jákó Péter
 Tátrai-Németh Katalin
 Halmy Eszter

09.10-10.45 szeKció 1
 
 Üléselnökök: 
 Jákó Péter, Rurik Imre

09.10-09.30 Túry Ferenc
 a testsúly alaKulása - mér-

legen a biOpszicHOszOciális 
megKözelítés

09.30-09.40 Halmy Eszter
 az elHízás egészségügyi ellá-

tásánaK leHetőségei és Ha-
tárai - vitainDító

 
09.40-09.55 Rurik Imre
 az elHízás prevalenciáJa a 

HáziOrvOsi praxisOK felmé-
rése alapJán 2012-ben

 
09.55-10.10 Iski Gabriella és Rurik Imre
 az elHízás Kezelésére fOrDí-

tOtt becsült egészségügyi 
KöltségeK 2012-ben

10.10-10.25 Nyakas Csaba és Dobák Zita
 energia egyensúly és étvágy-

JóllaKOttság szabályOzása 
elHízásban

10.25-10.45 Kiss-Tóth Bernadett
 4-10 éves gyermeKeK táplál-

KOzási- és fiziKai aKtivitási 
felmérése

10.45-11.00 Kávészünet

11.00-12.30 szeKció 2
 
 Üléselnökök: 
 Tátrai-Németh Katalin, Nyakas Csaba

11.00-11.15 Horváth Zoltánné
 alacsOny energiatartalmú 

(energiamentes) éDesítő-
szereK - alapvető választási 
leHetőség az elHízás és a 
Diabetes Kezelésében. beszá-
mOló az efaD viii. KOngresz-
szusáról 

 
11.15-11.30 Antal Emese

fOlyaDéKfOgyasztási aJánlá-
sOK és a valós Helyzet - 
az elHízásra fóKuszálva 

11.30-11.45 Lichthammer Adrienn, 
 Krasznai Angéla, Veresné Bálint Márta, 
 Tátrai-Németh Katalin
 mit teHetne a DietetiKus a 

csaláDOrvOsi praxisban?

11.45-12.00 Veresné Bálint Márta
HOgyan biztOsítHatJuK az 
alacsOny egyszerű szén-
HiDrát, valamint magas ösz-
szetett szénHiDrát és rOst-
tartalmú Diétát elHízásban?

12.00-12.15 Tátrai-Németh Katalin, 
 Veresné Bálint Márta
 az elHízás prevencióJáHOz 

KapcsOlóDó prOgramOK a 
DietetiKus Képzésben

12.15-12.30  Kubányi Jolán
 az mDOsz szerepe az elHízás 

megelőzésében és Kezelé-
sében

12.30–13.00 szendvicsebéd
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13.00-14.50 szeKció 3
 
 Üléselnökök: 
 Halmy Eszter, Pucsok József

13.00-13.15 Kammerer Judit
 a mOzgásterápia leHetőségei 

és KOrlátai elHízásban

13.15-13.25 Nagy Ágnes
 örömteli mOzgás - 

viDeOprezentáció
 
13.25-13.40 Czeglédi Edit
 a stresszKezelés szerepe a 

HatéKOny és egészséges test-
súlyKonTrollban

 
13.40-13.55 Tóth Tamás

elHízOttaK KOnzervatív Keze-
lése magánOrvOsi praxisban

13.55-14.10 Bene László
 az elHízás enDOscOpOs Keze-

lése

14.10-14.25 Mohos Elemér
 a sebészet leHetőségei a 

KórOs elHízás Kezelésében 
2014-ben - viDeó prezentáció

14.25-14.35 Halmy Eszter
 a praxisKözösség Jelentő-

sége a testsúlycsöKKen-
tésben, testsúlytartásban

14.35-14.50 Görei-Pap Ildikó
 biOtrem-tecHnOlógiával a 

szervezet egyensúlyáért

14.50-15.00 a konferencia zárása, 
 társasági információk
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a testsúly alaKulása – mérlegen a biOpszicHO-
szOciális megKözelítés

Túry Ferenc
Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet

Az elhízás népegészségügyi méretű, többdimen-
ziós módon értékelendő, igen gyakran pszichoszo-
matikus zavar, amelyben a biológiai tényezők mellett 
a pszichoszociális háttér is lényeges. Kialakulásában 
prediszponáló, precipitáló és fenntartó tényezők szere-
pelnek. A hajlamosító tényezők lehetnek genetikaiak, 
társadalmiak, családiak, személyiségfüggők, vagy va-
lamilyen pszichiátriai eltérés (például depresszió) által 
megalapozottak. A kiváltó tényezők egyéni és környezeti 
stresszorok, akár traumák (például szexuális abúzus). 
A fenntartó tényezők között a különböző betegségelő-
nyöket említhetjük elsősorban. 

A társadalmi háttér leginkább a modern civilizáció fo-
gyasztói kultúrájában mutatkozik meg. Kettős üzenetek 
áramlanak a tömegtájékoztatásból, amelyek az ételfo-
gyasztásra és a testsúlyfogyasztásra is serkentenek. E 
tényezők befolyásolása kulturális és népegészségügyi 
szinten lehetséges. 

Az elhízás egyes formái a különböző betegségosztá-
lyozási rendszerekben önálló kórképnek számítanak. A 
pszichiátriai zavarok között a falászavar említhető (ez a 
„binge eating disorder”, azaz falásrohamokkal leírható 
kórállapot, amelyben nincsenek a bulimiára jellemző 
testsúlycsökkentő manipulációk). Ez csupán az utóbbi 
években vált önálló betegségegységgé. Ennek speciális, 
éjszakai falásrohamokkal jellemezhető formája is van. 
Különböző felmérések szerint a segítséget kérő elhízottak 
egyharmada szenved falászavarban. 

Az elhízás diszfunkcionális interperszonális kapcso-
latok következménye is lehet. Ilyen esetekben a család-
orientált megközelítés sokat segíthet. Különösen fontos 
ez gyermekek esetében, mert az elhízásnak családi üze-
nete is lehet. 

Mindezek alapján az elhízás megelőzésében és keze-
lésében több szempontnak kell érvényesülnie. A biológiai 
terápiák mellett a pszichoterápiák széles skálája is figye-
lembe veendő. 

az elHízás egészségügyi ellátásánaK leHető-
ségei és Határai – vitainDító

Halmy Eszter
Pláton Egészségügyi Tanácsadó és Szolgáltató Kft.

Az elhízás korunk népbetegsége, századunk egyik leg-
nagyobb egészségügyi kihívása.  Az elhízás mind a fejlődő 
mind a fejlett világra egyaránt jellemző, és az utóbbi év-
tizedekben folyamatosan növekvő előfordulást mutat. Az 
elhízáshoz számos kísérőbetegség társul, amely a morta-
litási és morbiditási struktúrát meghatározza. Ezáltal az 
elhízás jelentős többlet költséget jelent az egészségügyi 
ellátórendszer számára, egyúttal jelentős változásokat 
okoz az egyén életminőségében.

A magyar felnőtt lakosság több mint kétharmada 
túlsúlyos vagy elhízott, a gyermekek körében az elhízás 
előfordulása mintegy 15 %. Az elhízás előfordulásának 
hazai trendjét az OLEF kisebb elemszámú reprezentatív 
vizsgálata mutatta be, amelyben 1994-2000 között az el-
hízás férfiak illetve nők körében 5,3 és 7,2 % -kal, a túlsú-
lyos állapot 4,2 valamint 1,3 % -kal nőtt. Halmy és Paksy 
1998-2003 között évente mintegy 20.000 főre kiterjedő 
vizsgálatában az elhízás és túlsúlyos állapot együttes 
előfordulása férfiak körében 5,4%-kal, míg nők között 
5,6%-kal, vagyis átlag évi 1,1%-kal növekedett. Rurik és 
mtsai 2013-ban közölték a legújabb prevalencia adatokat 
mintegy 244 háziorvosi praxis adatai alapján. A korábbi 
vizsgálatokhoz képest a túlsúlyosság növekedését, vala-
mint az elhízás mértékének jelentős növekedését találták 
férfiak fiatalabb korcsoportjában.

Az elhízásért korábban a két nagy faktort tettük fele-
lőssé, a nagyobb táplálékfelvételt és a szükségesnél keve-
sebb fizikai aktivitást. Újabban számos más tényező is elő-
idéző faktorként szerepel az irodalomban pl. a stressz, az 
alváshiány, infekciók, bélbaktériumok, toxikus anyagok. A 
kezelésben viszont jelenleg gyógyszer nem áll rendelke-
zésre, így az életmód-terápiára, vagyis a korszerű kiegyen-
súlyozott táplálkozásra, a fizikai aktivitás fokozására, és 
szükség esetén viselkedés-terápiára szorítkozhatunk. In-
dokolt esetben ballonterápia, illetve különféle bariatrikus 
műtéti megoldások jönnek szóba. A ballonterápiának iro-
dalmi adatok alapján 2 évre 50%-os, de 2,5 évre már csak 
25%-os az eredményessége. A sebészeti megoldások bár 
hatásosak, 5-10 évre kedvező eredményeket írtak le, de 
az egészségügyi rendszer szempontjából nem hatékony 
beavatkozások, továbbá a növekvő prevalenciára nem je-
lenthetnek megoldást. Az elhízás megelőzése és a korábbi 
fogyókúrás eredmény megtartása az arra hajlamos sze-
mélyeken a gyakorlatban hosszú távon nem érhető el az 
étrend és a mozgásprogram előírásával. A hazai és a nem-
zetközi adatok alapján a különböző típusú konzervatív 
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kezelésben résztvevő személyek mintegy 90 %-a hosszú-
távon visszanyeri eredeti súlyát, vagy még testesebb lesz. 
Ennek élettani alapja a testsúlycsökkentéssel járó kisebb 
energia-leadás, vagyis ezáltal a szokásos energia-bevitel 
ismét elhízáshoz vezet.  A gyakorlatban mindazonáltal 
törekednünk kell a testsúly lassú ütemű csökkentésére, 
valamint a súlytartásra, mert egyébként az eltolódott sza-
bályozás miatt a testsúly egyre feljebb kúszik.

Az elhízás növekvő előfordulásának megelőzése nem-
csak egészségügyi, hanem egyben társadalmi feladat is. 
Az elhízás prevenciója és kezelése individuális megítélést 
igényel.  Ebben csak a gondozás formájában történő, 
lassú ütemű és hosszú távon végzett testsúlycsökkentő 
programoknak van létjogosultsága, amelyeket a kiegyen-
súlyozott, energiaszegény étrend – az egyes tápanyagok 
aránytalan felvétele nélkül – a rendszeres fizikai aktivitás, 
amelyben a fő cél nem a testtömeg redukciója, hanem 
a metabolikus edzettség elérése és a megfelelő pszichés 
vezetés jellemez.

túlsúly és elHízás magyarOrszágOn 2014-ben

Rurik Imre1, Ungvári Tímea1,Torzsa Péter2,  Szidor Judit1,  
Móczár Csaba3, Sándor János4

1 Debreceni Egyetem, Népegészségügyi Kar, Családorvosi 
és Foglalkozás-egészségügyi Tanszék, Debrecen
2 Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, 
Családorvosi Tanszék, Budapest
3 Irinyi Háziorvosi rendelő, Kecskemét
4 Debreceni Egyetem, Népegészségügyi Kar, Biostatisztikai 
és Epidemiológiai Tanszék, Debrecen

A túlsúlyos és elhízott emberek növekvő aránya, kö-
zöttük a nagyszámú diabeteszes, egyre nagyobb kihívást 
jelent az egészségügy és a gazdaság számára. A legutolsó 
széles körű felmérés a magyar lakosság tápláltsági állapo-
táról 1988-ban történt.

Vizsgálatunk célja, friss prevalencia adatok gyűjtése 
és elemzése.

Az alapellátásban bármely okból megjelenő 18 év 
feletti személy antropometriai, képzettségi és megbete-
gedési adatait regisztrálta többszáz háziorvos, Magyaror-
szág minden részén.

A vizsgálat során 41.208 (16.966 férfi és 24.242 nő) 
személy adatait (BMI, derék-körfogat, iskolai végzettség) 
elemeztük, ami a teljes lakosság 0,53%-a. Összességében 
a túlsúly előfordulása a férfiaknál 40,4%, a nők körében 
31,3% volt, az elhízás tekintetében 32%, illetve 31,5%. 
Centrális elhízás a férfiak 37,1%-ánál, a nők 60,9%-ánál 
volt megfigyelhető.

Férfiaknál a túlsúly és az elhízás gyakorisága a kö-
vetkező: <35 év = 32,5% és 16,2%; 35–60 év=40,6% és 
34,7%;> 60év = 44,3%, illetve 36,7%. Nők körében a vo-
natkozó adatok az azonos korcsoportokban a következők 
voltak: 17,8% és 13,8%; 29,7% és 29,0 %; 36,9% és 39%. 
A túlsúlyossá válásra a legmagasabb esély (EH:1.079, 
95% MT [1,026-1,135]) a középfokú végzettségűek között 
volt megfigyelhető, míg a legkisebb esélyt az elhízásra 
(EH:0.50, 95% MT [0,463-0,539]) a legmagasabb iskolai 
végzettséggel rendelkezők körében regisztráltuk.

Az elhízottak legnagyobb része (35,4%) falvakban 
él, 28,9%-uk fővárosi. A túlsúlyosak megoszlása: 
Budapesten:37,1%, egyéb városokban: 35,8%, falvakban: 
33,8% volt.

A regisztrált metabolikus betegségek erősen korre-
lálnak a BMI-vel és mindkét faktor inverz összefüggést 
mutat az urbanizációval.

Az elmúlt évtizedekben megnőtt a túlsúlyosak és az elhí-
zottak aránya a magyar lakosság körében. A legjelentősebb 
változás a fiatalabb férfi generációnál figyelhető meg.

Reprezentatív vizsgálatunk a teljes 18 éven felüli la-
kosság 0,53%-át fedte le, ami az eddigi legszélesebb körű 
hazai vizsgálat.

becsléseK a túlsúly és az elHízás gazDasági 
terHeiről

Iski Gabriella dr.¹, Rurik Imre dr.¹˒²
1  Debreceni Egyetem, Népegészségügyi Kar
Családorvosi és Foglalkozás-egészségügyi Tanszék, Debrecen

A túlsúly és az elhízás folyamos és globális elterjedése 
Magyarországot is érinti. Az egészségügyi kiadások egyre 
nagyobb hányadát költik az elhízással és a vele szoros oki 
kapcsolatban álló betegségek kezelésére.

Közvetlenül az elhízáshoz, illetve a hozzá köthető 
leggyakoribb betegségekkel kapcsolatos 2012. évi 
egészségügyi közkiadásokat és a betegek kiadásait 
próbáltuk meg elemezni és összehasonlítani korábbi 
adatokkal. 

Az elemzés alapjául az OEP 2012-es ellátási és kifizetési 
adatai szolgáltak, a járó és fekvőbeteg intézményekben 
elhízás, diabetes és magas vérnyomás miatt kezelt és így 
kódolt betegek ellátása, valamint ugyanezen diagnózi-
sokon alapuló táppénzes utalványozás alapján. A diabe-
teszesek között 80%, a hypertoniások között mértéktar-
tóan 60%-os túlsúlyos/elhízotti aránnyal számoltunk.
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A kalkuláció szerint ezek összege legalább 207 Mrd Ft, 
ami a teljes E-Alap kiadásainak 11,6%-a, a bruttó hazai 
termék (GDP) 0,73%-a volt. A betegek hozzájárulása a ke-
zeléshez legkevesebb 22 Mrd Ft-ot igényelt.

Figyelembe véve mindazon, az elhízottaknál nagyobb 
arányban kialakuló és esetükben nagyobb kezelési költ-
séget jelentő betegségeket, az esetlegesen magasabb 
incidencia arányt, a valódi költségek ennél lényegesen 
nagyobbak. Becsléseink szerint ez az összes egészségügyi 
közkiadás 15-18%-a, a teljes GDP legalább 1%-a lehet va-
lójában, emellett további 15-20%, ami a betegek részéről 
merül fel.

energia egyensúly és étvágy - JóllaKOttság 
szabályOzása elHízásban

Nyakas Csaba1,2,3, Dobák Zita3

1 Molekuláris Neurobiológiai Intézet, Groningeni Egyetem, 
Hollandia; 
2 Magatartás-élettani Kutatólaboratórium, Semmelweis 
Egyetem Egészségtudományi Kar, Morfológiai és Fizioló-
giai Tanszék; 
3 Sporttudományi Kutatóintézet és Doktori Iskola, Testne-
velési Egyetem; Budapest

A túlsúly és elhízás kezelésének és főleg a prevenci-
ójának modern szemlélete alapján elsősorban nem a 
testsúlyt és a zsír százalékot kellene kezelnünk, hanem az 
energia felvétel - leadás és az éhség - jóllakottság egyen-
súlyát.  Az energia felvétel - leadás egyensúlya az egész-
séges táplálkozás és mozgás, míg az éhség - jóllakottság 
egyensúlya a kognitív (viselkedés) terápia dominanciájára 
épül, de ez a hármas feladat legcélszerűbben együttesen 
van jelen. 

A túlsúly és elhízás kombinált gyógyszeres és diétás 
kezelése mellett gyakori a visszahízás, az erőltetett test-
súly csökkentés mellett az izomzat leépülése, így a visz-
szahízás során tovább romlik az izom-/zsír-tömeg arány, 
ami a diabetoid anyagcserét fokozza. A nem-gyógyszeres 
és a gyógyszeres elhízás kezelés alternatívája összefügg a 
prevenciós és rehabilitációs célfeladatokkal is. Érvényesül 
az a tendencia, hogy a klinikai kezelés esetén döntően a 
sebészi kezelés kap igazi elismerést. A sebészi kezelés 
utáni teljes rehabilitáció és a visszahízás megelőzése, 
viszont, egy további feladat, aminek erős a prevenciós 
jellege, így a hangsúly ismét az energia egyensúly és az 
éhség-jóllakottság szabályozására kerül át, ami döntően 
paramedikális feladat megfelelően képzett szakembe-
rekkel. A valóságban preferáltan olyan szakemberekre 
lenne szükség, akik a mozgásalapú terápiát szakszerűen ki 
tudják egészíteni a táplálkozás és a kognitív terápiákkal.

 Az energia egyensúly optimális fenntartásához is-
merni célszerű a napi/heti energia felvétel nagyságát, 
amit egyensúlyba hozunk a napi/heti energia leadással. 
Fogyást tehát negatív energia egyensúllyal hozunk létre, 
mely fokozatos, aránylag lassú testsúly csökkenéshez ve-
zessen. Az éhség - jóllakottság szabályozása döntően az 
éhségérzet tudatos kontrolljára épül, amit kiegészít a jól-
lakottság érzet szociális és étkezési támogatása. 

négy–tíz éves gyermeKeK táplálKOzás és fi-
ziKai aKtivitás felmérése

Kiss-Tóth Bernadett 
dietetikus, Nestlé Hungária Kft.

A Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége, vala-
mint a Nestlé Hungária Kft. együttműködést hozott létre 
a négy–tíz éves gyermekek antropometriai adatainak, 
táplálkozásának és fizikai aktivitásának felmérése érde-
kében, amely a NutriComp Bt. és az Ipsos Zrt. szakértel-
mével kiegészülve valósult meg 2014 első félévében. Az 
együttműködés keretében végzett felmérés célja az volt, 
hogy feltárja azokat a problémákat, amelyek az óvodás- 
és kisiskoláskorú gyermekek táplálkozását és fizikai aktivi-
tását jellemzik, valamint összehasonlítsa a felnőttek vagy 
hasonló korcsoport körében végzett vizsgálatok tanulsá-
gaival.

A vizsgálat során összesen 860 gyermek értékelhető 
naplója került feldolgozásra. A táplálkozási naplók veri-
fikálását követően 799 gyermek naplójának adatai bizo-
nyultak megbízhatónak a nemek kiegyensúlyozott meg-
oszlásával. A vizsgálati minta Budapest és Kecskemét 
városára reprezentatív.

A felmérés nemzetközileg ajánlott, „háromnapos 
táplálkozási napló” típusú kérdőív használatával történt, 
amelynek kitöltését, ellenőrzését és rögzítését szakkép-
zett dietetikusok végezték. A gyermekek antropometriai 
paraméterei közül a testtömeg és testmagasság került 
felmérésre validált műszerek segítségével. Az adatokból 
testtömegindex (BMI) számítása történt Cole módszere 
szerinti testtömegindex-kategóriákat alkotva. 

A túlsúly és elhízás aránya összességében 21%-nak 
bizonyult a felmért gyermekek körében, amely az iskolás-
korú fiúknál a legnagyobb, 28%-os előfordulással. A napi 
energiafelvételt nézve, az eredmények az ajánláshoz kö-
zeli eredményeket hozott: átlaga a 4–6 évesek esetében 
kevéssel az ajánlás (1700 kcal) felett, míg a 7–10 évesek 
esetén kevéssel az ajánlás (2200 kcal) alatt volt. A két 
szélső BMI csoport (sovány és elhízott) között energiából 
megközelítőleg 20%-os többletfogyasztás mutatható ki. 
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Korrelációs vizsgálatokkal egyértelműen kimutatható, 
hogy a nagyobb BMI és nagyobb kalóriafelvétel pozitív 
összefüggésben áll egymással mindkét korosztályban. Ez 
a felnőttek körében végzett felmérések esetében eddig 
ritkán volt kimutatható. 

A többi paramétert nézve összefoglalólag elmond-
ható, hogy a vizsgált gyermekek táplálkozási mintáza-
tában már felfedezhetők a felnőtt lakosságra is jellemző 
hibák. A kapott eredmények bizonyítják, hogy már a korai 
gyermekkorban kiemelt jelentőséggel bír az egészséges 
táplálkozásra és életmódra nevelés. Ez hatékonyan a 
minden érintett – szülők, kormányzat, egészségügyi és 
oktatási intézmények, szakmai szervezetek, élelmiszer-
ipari szereplők – bevonásával folyó programok segítsé-
gével valósítható meg.

További referencia
1. Kiss-Tóth, B.: Négy–tíz éves gyermekek táplálkozásának és 
fizikai aktivitásának felmérése – reggelizési szokásokra vo-
natkozó eredmények összefoglalója. Új DIÉTA, 4, 23, 2014.
2. Kiss-Tóth, B.: Négy–tíz éves gyermekek táplálkozásának 
és fizikai aktivitásának felmérése, 2. rész. Új DIÉTA, 5, 23, 
2014.

alacsOny energiatartalmú (energiamentes) 
éDesítőszereK - alapvető választási leHe-
tőség az elHízás és a Diabetes Kezelésében. be-
számOló az efaD viii. KOngresszusáról

Horváth Zoltánné
Semmelweis Egyetem, ETK, AEI Dietetikai és Táplálkozás-
tudomány Tanszék

fOlyaDéKfOgyasztási aJánlásOK és a valós 
helyzeT 

Antal Emese
Európai Hidratációs Intézet

Legtöbb országban kialakult a tudósoknak az a törek-
vése, hogy népszerű, könnyen érthető formában mu-
tassák be a lakosságnak az egészséges táplálkozás alapel-
veit. Erre az egyes országokban különböző megjelenítési 
megoldásokat találtak ki.  Ezek az irányelvek inkább az 
élelmiszerek, mint tápanyagok vonatkozásában jelzik, 
hogy mit kellene egy embernek fogyasztania; valamint 
egy alapvázzal szolgálnak az étkezések, napi menük terve-
zéséhez. Legtöbb országban hiányzik a folyadékbevitelre 
vonatkozó részletes ajánlás, pedig a megfelelő hidra-
táltság fontos az egészség-, a jó közérzet fenntartásához, 
de a teljesítményünk is azon múlhat, iszunk-e eleget. 

Amíg az közismert tény, hogy a változatos étrend se-
gíthet, hogy minden szükséges tápanyagból megfelelő 
mennyiséghez jusson a szervezetünk, azt kevesen tudják, 
hogy a változatosság elve a folyadékpótlásban is alkal-
mazható. A kutatási eredmények alátámasztják, hogy aki 
naponta többféle italt fogyaszt, az nagyobb valószínű-
séggel teljesíti a javasolt napi 2-2,5 liter folyadékbevitelt. 

Az energia-egyensúly és a hidratáltság összefüggé-
sének vizsgálatakor, szem előtt kell tartani azt is, hogy 
a teljes napi folyadék bevitelbe beszámítandó a nap fo-
lyamán elfogyasztott összes ital és élelmiszer víztartalma 
is, azaz megfelelő választással befolyásolhatjuk testtöme-
günket, erre a túlsúllyal rendelkezőknek még inkább oda 
kell figyelni. 

A széles italválasztékot és az édes ízt napjainkban 
energia-bevitel nélkül is élvezhetjük, hiszen számos éde-
sítőszer és azzal ízesített üdítő áll a rendelkezésünkre, 
amelyek biztonságosságát az Európai Uniós és hazai jog-
szabályok szavatolják. Ezek fogyasztása nemcsak a cu-
korbetegeknek és az elhízottaknak javasolható, hanem 
azoknak is, akik kordában szeretnék tartani a testtöme-
güket.

mit teHetne a DietetiKus a csaláDOrvOsi 
praxisban?

Dr. Lichthammer Adrienn1 adjunktus, Krasznai Angéla2  
klinikai dietetikus, Veresné Dr. Bálint Márta1 főiskolai do-
cens, Dr. Tátrai-Németh Katalin1 főiskolai tanár
1 Semmelweis Egyetem, ETK, AEI Dietetikai és Táplálko-
zástudomány Tanszék
2 Semmelweis Egyetem Kútvölgyi Klinikai Tömb
lichthammera@se-etk.hu

Az emberek napjainkban egyre több helyen kerül-
hetnek kapcsolatba a táplálkozás „szakembereivel”, akik 
nem minden esetben dietetikusok. Gondolván, ha „táp-
lálkozni mindenki tud”, táplálkozási tanácsot is bárki tud 
adni, ugyanakkor nem mindegy, hogy képzett dietetikustól, 
vagy önjelölt életmód-tanácsadótól kapjuk-e a jó taná-
csot. A jól hangzó szlogenek félrevezethetőek lehetnek. 
Hiszen a különféle divatdiéták és a csodakúrák magukban 
hordozhatják a betegségek kialakulásának veszélyét.

Külföldi példákból látható, hogy a környező európai 
országokban, már megjelennek a dietetikusok az alap-
ellátásban. Míg néhol az egészségmegőrző programok 
aktív részesei, az iskolai és munkahelyi étkeztetés kulcs-
szereplői, addig máshol orvosi teamek részvevőiként a 
betegek táplálásterápiáját állítják össze, vagy akár élel-
miszerboltokban is elérhető hivatásos táplálkozási szak-
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ember. Svájcban a háziorvosok az egészségbiztosító által 
finanszírozott dietetikai tanácsadásra utalhatják be a 
betegeket, míg az Egyesült Királyságban a dietetikusok 
egy része háziorvosok mellett dolgozik, Németországban 
pedig a kórházi munka mellett szakrendelőkben is dol-
goznak. Akárhol jelenik is meg a dietetikus, végered-
ményben a lakosság számára széles körben elérhető, 
így biztosítva, hogy hiteles információhoz jussanak a kö-
zösség tagjai.

Hazai példaként a Székesfehérvári prevenciós prog-
ramot emelhetjük ki, amely lehetővé tette, hogy a há-
ziorvos, a dietetikus, a gyógytornász, a nővér és a pszi-
chiáter együtt, egy teamben dolgozhasson, sajnos ez a 
kezdeményezés az anyagi források hiányában elhalt.

Saját kutatásunkból is kiderült, hogy a lakosság in-
formációi hiányosak a dietetikusi munkakörről, s ritkán 
tudják pontosan, hogy milyen problémában lehet a se-
gítségükre egy táplálkozási szakember. Tanácsadás gya-
nánt vagy az egészséges táplálkozás elsajátítására tett 
kísérleteikhez is sok esetben interneten, ismerősöktől 
vagy sport- és welness-központokban szerzik meg az in-
formációkat, ezért is fontos, hogy hiteles forrásból hiteles 
információkhoz juthassanak hozzá a lakosok. A háziorvosi 
praxisokban való megjelenés kiváló lehetőséget nyújtana 
erre. A kutatásba bevont házi orvosok is úgy vélték, hogy 
hasznos volna, ha a dietetikus rendszeresen megjelenne a 
családorvosi rendelőkben. Egyértelműen azt válaszolták, 
hogy igényelnék a dietetikus munkáját, ha a saját beteg-
körük diétás ellátása megoldható lenne. 

Az egészség megőrzése össztársadalmi feladat. Alap-
vető szerepet játszik benne a mindenkori kormányzat, 
de felelős érte a társadalom minden tagja a családoktól 
az iskolákon át a médiáig. Ahhoz, hogy a prevenciós te-
vékenység hatékony legyen, mindennapos munkamód-
szerré kell váljon a preventív szemlélet, át kell alakítani 
a gondozást, s ennek birtokában kell nyomon követni a 
pácienst.

Ugyanakkor, amíg nem OEP által támogatott ez a szol-
gáltatás, addig az egészségügyben dolgozóknak kell a 
megoldást keresniük (EU-s vagy más pályázatok, esetleg 
egészségnevelési programok, stb.), ha szeretnének ilyen 
új szolgáltatást bevezetni.

Irodalom
1. Henter, I.: Az vagy, amit megeszel. A dietetikus helye 
és szerepe. URL: http://demo.itent.hu/diet/portal/
downloads/2006_07/02_az%20_vagy_amit_eszel.pdf 
2. The dietetic contribution to health in the workplace. 
URL: www.efad.org/everyone/1418 
3. Buchholz, D., Liddell, J.: General information about 

dietitians in Germany and the registration of dietitians 
trained outside of Germany. URL: http://www.efad.org/
downloadattachment/1282/Dietitians 
Germany Buchholz_2012 01_12_final.pdf 
4. The Austrian Association of Dietitians. 
URL: http://www.ernaehrung.or.at 
5. Kovács, K., Patik, F.: Az egészséges táplálkozás jelen-
tőségének hangsúlyozása. A székesfehérvári prevenciós 
program működése. 15–17.
6. The Austrian Association of Dietitians. 
URL: http://www.ernaehrung.or.at 
7. Aktuális kérdések az alapellátásban. URL:www.oali.hu/
data/events/74_aktualis%20kerdesek.doc
8. Health systems in transition. Denmark, 2007. 
URL: http:///www.euro.who.int/Document/E91190.pdf. 
9. MOTESZ ETSZ-MADOFE Program I. Az egészségügyi el-
látórendszer fejlesztésének koncepciója. URL: www.lefnet.
hu/resources/.../MADOFE_alapprogram_081107.doc 

HOgyan biztOsítHatJuK az alacsOny egyszerű 
szénHiDrát, valamint magas összetett szén-
HiDrát és rOsttartalmú Diétát elHízásban? – 
avagy fOgyóKúra a gyaKOrlatban - megvaló-
sítHató? 

Veresné Dr. Bálint Márta
főiskolai docens (SE ETK AETI Dietetikai és Táplálkozástu-
domány Tanszék) veresne@se-etk.hu

Az obezitás megelőzésében és kezelésében az ét-
rendnek fontos szerepe van, azonban gyakran még a 
szakembereknek is nehéz eligazodni a sokféle „népszerű 
diéta” között. Különösen érdekes áttekinteni, egy ame-
rikai tanulmány alapján, hogy mit esznek az orvosok, 
mit kellene tudniuk az általuk használt diétákról, hiszen 
képesnek kell lenniük arra, hogy pozitív hatást gyakorol-
janak a páciensekre az életmód, ezen belül akár a táp-
lálkozás tekintetében is. A „Medscape Physician Lifestyle 
Report 2014”. 31 ezer amerikai orvost kérdezett meg a 
témáról. Nagy részük (62%) normál súlyú vagy sovány 
volt, 38%-uk azonban túlsúlyos vagy elhízott. Az előbbiek 
azt jelezték, hogy az étrendi ajánlásoknak megfelelően fi-
gyelnek a gyümölcs, zöldség és gabonafélék fogyasztásra, 
azonban az utóbbiaknak közel fele (44%) rendszeresen a 
tipikus amerikai étrendet fogyasztja. Meglepő volt az is, 
hogy, az elhízott vagy túlsúlyos csoport mindössze 16%-a 
követett fogyókúrás étrendet. Az előadás sorba veszi a 
körükben legnépszerűbb étrendeket, melyek a követ-
kezők voltak: a tipikus amerikai étrend, heart-healthy 
lifestyle, mediterrán, paleo, lakto-ovo vegetáriánus, és 
vegán étrend, valamint az Ornish diéta. Kitér ezek jellem-
zőire, előnyeire, hátrányaira, majd a továbbiakban össze-
foglalja, és gyakorlati példát mutat a korszerű fogyókúrás 
étrendre.
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Irodalom:
1. Medscape Physician Lifestyle Report 2014. http://
www.medscape.com/features/slideshow/lifestyle/2014/
public/overview#4 Accessed February 10, 2014.
2. http://health.usnews.com/best-diet

az elHízás prevencióJáHOz KapcsOlóDó prOg-
ramOK a DietetiKusKépzésben

Dr. Tátrai-Németh Katalin főiskolai tanár, Veresné Dr. Bá-
lint Márta főiskolai docens 
(SE ETK AETI Dietetikai és Táplálkozástudomány Tanszék)
dr.tatrai@se-etk.hu, veresne@se-etk.hu

A praxisközösség a csoportos praxis magyarországi 
hivatalos, jogszabály által megalapozott megnevezése, 
a területi ellátási kötelezettséggel rendelkező háziorvosi 
szolgálatok feladatainak ellátására létrejött egészségügyi 
társas vállalkozás. A praxisközösség adott területen mű-
ködő felnőtt/gyermek háziorvosi praxisok partneri együtt-
működése, ami kiegészül különböző kompetenciákkal 
rendelkező egészségügyi szakemberekkel: dietetikussal, 
fizikoterapeutával, egészségpszichológussal, stb. 

Az obezitás megelőzésének és kezelésének különböző 
szakaszaiban (primer/secunder prevenció; rizikó szűrés 
kezelés (praxisközösség); magas rizikó) a dietetikusnak és 
a táplálkozástudományi szakembernek  is szerepe van.

A dietetikus a táplálkozástudomány és a dietetika te-
rületén szerzett végzettséggel rendelkező személy, akit a 
nemzeti kormányzati szervek elismernek, munkáját kli-
nikai dietetikusként, élelmezésvezetőként (adminisztratív 
dietetikus) illetve a prevenció területén végzi. A klinikai 
dietetikus a beteg egészségének helyreállítása érdekében 
meghatározza és megtervezi a beteg étrendjét, felügyeli 
és értékeli a diétás ellátást, gyógyélelmezést, betegok-
tatást végez, dolgozhat az alap- és szakellátásban, vala-
mint különböző egészségügyi és szociális intézetekben. A 
prevenció területén dolgozó dietetikus közvetlenül részt 
vesz az egészségpolitikai döntések előkészítésében, az 
egészségmegőrzésben, amely az egyének és csoportok 
egészségfenntartására és a táplálkozással összefüggő be-
tegségek rizikójának csökkentésére irányul. A dietetikus 
mellett az MSc végzettségű táplálkozástudományi szak-
ember is képes egészségmegőrző és betegségmeg-
előző célból csoportos szaktanácsadást nyújtani, magas 
szintű táplálkozástudományi, tanácsadó, egészségnevelő 
munkát végezni.

A dietetikus- és a táplálkozástudományi szakember-
képzés során a hallgatókat fel kell készíteni az érvényes 
hazai, illetve nemzetközi szakmai kompetenciák elsa-

játítására valamint a multidiszciplináris team tagjaként 
tevékenykedni. Ennek érdekében hallgatóink a kötelező 
elméleti és gyakorlati oktatás mellett különböző oktatási 
módszerek segítségével sajátítják el a team munkában 
való együttműködés formáit, az egyéni és csoportos 
betegedukáció módszertanát (szerepjátékok, szemléltető 
eszközök készítése), előadások, prezentációk (lakossági 
felvilágosító előadások), szemléltető eszközök, játékok 
készítését (óvodai, iskolai foglalkozások), prevenciós célú 
rendezvények szervezését, valamint a nyomtatott és 
elektronikus ismeretterjesztő anyagok összeállítását.  Fo-
lyamatosan biztosítjuk számukra a különböző prevenciós 
programokon való aktív tevékenységet gyermekintézmé-
nyek oktatási programjaiban való részvétellel, lakossági 
fórumokon és programokon való szerepléssel.

További terveink között szerepelő képzésfejlesztési 
célkitűzésünk a gyakorlóhelyek szélesítése, a praxisközös-
ségekben való megjelenés, illetve e témakör beillesztése 
a dietetikusok továbbképzéseibe, valamint a praxiskö-
zösség tagjainak szervezett továbbképzések.

Irodalom:
Dietetikus European Federation of the Association of 
Dietitians (EFAD)
15/2006. (IV. 3.) OM rendelet az alap- és mesterképzési 
szakok képzési és kimeneti követelményeiről
15/2006. (IV. 3.) OM rendelet az alap- és mesterképzési 
szakok képzési és kimeneti követelményeiről
World Health Organization: Obezity preventing and managing 
the global epidemic. Report of a WHO consultation. World 
Health Organ Tech Rep Ser 2000; 894:i

az mDOsz szerepe az elHízás megelőzésében és 
Kezelésében

Kubányi Jolán
Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége

A Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége 1991 óta 
folyamatosan fejti ki tevékenységét hazai és nemzetközi 
szinten egyaránt. Közhasznú szervezetként a szakterü-
letet érintő feladatok elvégzése mellett a lakosság egész-
ségi állapotának javítása érdekében működik. Az egész-
séges táplálkozás ismereteinek átadására kialakítottuk a 
Terítéken az Egészség elnevezést viselő Facebook-oldalt, 
melynek segítségével rövid, hiteles üzeneteket tudunk el-
juttatni az érdeklődők részére. 

Táplálkozási Akadémia elektronikus hírlevelünk havonta 
jelenik meg, egy-egy aktuális témát dolgoz fel és szakem-
bereinken kívül számos média részére is eljut. Ennek első-
sorban az a célja, hogy az újságírók szabadon felhasználva, 
pontos információt közvetítsenek az olvasók felé. 
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Magyarország Átfogó Egészségvédelmi Szűrőprogram-
jában táplálkozási-dietetikai szaktanácsadással veszünk 
részt, több helyszínen. Felkérésre különböző egészség-
napokon és egyéb más rendezvényeken is megjelennek 
szakembereink. 

Közreműködünk különböző kutatásokban, felméré-
sekben, így például 2014-ben a Nestlé-vel együttmű-
ködve 4–10 éves gyermekek táplálkozási és fizikai akti-
vitás felmérését végeztük el Budapesten és Kecskeméten, 
melynek során megközelítően 800 gyermekről kaptunk 
helyzetképet. Az aktuális állapot jelen felmérésben azt 
mutatja, hogy a túlsúly és az elhízás aránya összessé-
gében 21%-ban jelenik meg, amely az iskoláskorú fiúknál 
bizonyult a legnagyobbnak, 28%-os előfordulással.

Évek óta szakmai partnerei vagyunk a Danone által 
elindított „Tegyünk Együtt a Gyermekekért” Programnak, 
amelynek lényege, hogy játékos formában sajátítsák el 
az egészséges táplálkozásról szóló ismereteket az alsó és 
felső tagozatos gyermekek.

Szakembereink közreműködésével regionális szinten 
részt vettünk az OTÁP 2014-es, az Országos Élelmezés- és 
Táplálkozástudományi Intézet által koordinált kutatásban, 
melynek adatai 2015-ben állnak majd rendelkezésre. 

2012-ben indítottuk el „E3 – Energia-egyensúly Egész-
ségprogram Egyetemistáknak” projektünket a The Coca-
Cola Foundation támogatásával. A 3 éve működő prog-
ramban a budapesti, a pécsi és a debreceni egyetemek 
bekapcsolódása révén több mint 4500 hallgatót értünk 
utol térítésmentes szaktanácsadás nyújtásával. A program 
működése lehetőséget biztosított arra, hogy a hallgatók 
testösszetételével kapcsolatos mérések és a táplálkozási 
szokásokra vonatkozó adatok egyaránt rendelkezésünkre 
álljanak. Az összesítésből kiderült, hogy 18%-a a fiata-
loknak valamilyen mértékű többlet-testtömeggel rendel-
kezik, amely egyértelműen felhívja a figyelmet arra, hogy 
időben kell megkezdeni az elhízás kezelését a későbbi 
krónikus betegségek megelőzése érdekében.

A világ legnagyobb elhízás megelőzésével foglalkozó 
programja, az EPODE 2004-ben Franciaországból indult 
él, és mára már 24 ország csatlakozott. Szövetségünk 
2014-ben kapott lehetőséget arra, hogy GYERE Program 
elnevezéssel részese legyen a nemzetközi projektnek, 
amelynek célja a gyermekkori elhízás megelőzése. Első-
ként Dunaharasztiban indítottuk el a GYERE Programot, 
ahol 4500 gyermek él, és a település összefogásával 
szándékozunk a mért adatokon javítani. Csatlakozva az 
európai hálózathoz, olyan helyi programot próbáltunk 
létrehozni a város lakosságának és közéleti szereplőinek 
összehangolásával, amelynek révén számokban mérhető 

módon is kifejezésre tudjuk juttatni a pozitív változást a 
résztvevő családok életében. 

a mOzgásterápia alKalmazásánaK leHetőségei 
és KOrlátai Obes betegeK esetében 

Kammerer Judit 
Gyógytornász-fizioterapeuta, Szent Imre Egyetemi Okta-
tókórház

Világszerte, így hazánkban is egyre nő az elhízott, 
túlsúlyos emberek száma. Az obesitas akár a 21. század 
népbetegségeként is tekinthető, következménye képen 
igen nagy a társbetegségek kialakulásának lehetősége, 
melyek együttesen az életminőség progrediálásához ve-
zetnek, valamint évről évre komoly kiadásokat rónak az 
állami egészségügyi rendszerre. 

Az obes betegeknek gyakran a legnagyobb problémát 
az alapvető tevékenységek elvégzése okozza. Nehezítetté 
válhat a hely- és helyzetváltoztatás, az öltözködés, tisztál-
kodás, házimunka, stb. A legalapvetőbb feladatok ellátása 
is fokozott oxigén- és energiaigényt jelent, amit az obes 
páciensek gyakorta a napi aktivitás minimalizálásával 
kompenzálnak. Azonban ennek következtében romlik a 
páciensek terhelhetősége, ezáltal circulus vitiosust gene-
rálva.

Sokan úgy vélik, a diéta betartása önmagában ele-
gendő a testsúly csökkentéséhez, azonban a mozgáste-
rápia hatására átalakul a testösszetétel, ezzel együtt nő az 
izomerő, és az egyéni terhelhetőség. Előnyösen változik 
a testkép, az ízületi mozgásterjedelem, így könnyebbé 
válhat a mindennapi feladatok elvégzése. A túlsúly csök-
kenése végett redukálódhat a rizikófaktorok, társbeteg-
ségek száma. Összességében a mozgás hatására pozitív 
irányba változik a páciens fizikális és mentális státusza 
egyaránt.

A megfelelő mozgásforma kiválasztása során szakmai 
tanács híján könnyen követnek el a páciensek alapvető hi-
bákat. A sportok tekintetében a lehetőségek tárháza szinte 
végtelen, azonban nagyon fontos szem előtt tartani, hogy 
a választott forma a jelentős túlsúly miatt minél kevesebb 
terhet jelentsen a mozgásszervrendszerre. Az idő és az in-
tenzitás függvényében a fokozatosság elvének megfele-
lően kell felépíteni az edzéstervet, olyan táv és időtartam 
választásával, mely a páciens terhelhetőségéhez mérten 
teljesíthető, így minden alkalommal pozitív visszacsato-
lást kaphat, ezáltal elősegítve a magatartásterápia ha-
tását az obes pácienseknél. Mégis a betegcsoport egyéni 
terhelhetősége, valamint mozgásszervi sajátosságai 
miatt ajánlott mozgásformáknak tekinthetőek a teljesség 
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igénye nélkül az alábbi sportok: jogging, kerékpározás, 
szobakerékpározás, spinning, úszás, aquafitness, fitball 
edzés, vagy akár alacsony intenzitású aerobik ügyelve az 
ízületvédelemre.

Intézményi keretek között egy szakemberekből 
álló team (obesitológus, pszichológus, fizioterapeuta, 
dietetikus, stb.) által kontrollált program segíti a test-
súlycsökkentést, illetve az elért súly fenntartását. Ilyen 
esetekben a fizioterápia egy egyénre szabott mozgás-
programot jelent, aerob és erőtréningek alkalmazásával, 
valamint ezek váltakozásával, melyet intervallum tré-
ningnek nevezünk. Minden alkalommal nagy hangsúlyt 
kapnak a bevezető mobilizáló, alacsony intenzitású gya-
korlatok. A túlsúly hatással van a tömegközéppont el-
helyezkedésére, így a súlyvonal lefutására, a thoracalis 
szakasz általában kyphoticus helyzetűvé válik, a borda-
kosár átmérője szűkül, így lényeges elem a helyes légzési 
technika, ezzel egyetemben a felesleges súly leadásával 
párhuzamosan a fiziológiáshoz egyre jobban közelítő 
testtartás kialakítása. 

A bemelegítést követik a nagy izomcsoportokat át-
mozgató, magasabb intenzitású gyakorlatok, kiemelve a 
problémás területek erősítését, egyensúly-, koordináció-
fejlesztő feladatok, melyeket nehezíthetünk a kiinduló 
testhelyzetek esetében az alátámasztási felület csökken-
tésével, vagy akár súlyokkal. Az obes páciensek többsége 
mozgásszegény életmódot folytat, így egy-egy alkalom 
után a levezetésnél nagy hangsúlyt kell fordítanunk az 
izmok nyújtására, stretchingre, ezáltal elkerülve a mikro 
sérüléseket és az izom-, szalagszakadásokat. A befejező 
gyakorlatok célja a pulzus, légzésszám optimalizálása, 
valamint a relaxáció. A terápia hosszú távú célja, hogy 
számos mozgásforma megismertetése után a beteg ezek 
közül kiválasszon párat, amit otthon, vagy akár edzőter-
mekben, fitnesstermekben is rendszeresen végezhet. A 
foglalkozások alatt segítünk a pácienseknek felmérni és 
elfogadni teherbíró képességük határait. A csoportos órák 
megerősítik a páciensekben, hogy mások is vannak, akik 
hasonló problémákkal küzdenek, így lendületet kapva 
gyakorta eredményesebben tudják folytatni a választott 
életformát.

A szakmai tapasztalat átadásán kívül fontos feladatunk 
még a páciensek ösztönzése a további célok eléréséhez, 
melyből újra és újra erőt meríthetnek, leküzdve a jelen-
kori társadalom egyik legsúlyosabb népbetegségét.

életmóDváltás a xxi.százaDban: táncOs öröm-
mOzgás, a mODern stresszKezelési tecHniKa

Dr. Lászikné dr. Nagy Ágnes 
(klinikai farmakológus szakorvos)
Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar,
Egészségtudományi Doktori Iskola, Ph.D doktorandusz

Magunk mögött hagyva a XX. századot, az új évezred 
új távlatokat nyitott az egészségügyi ellátásban. Fel-
gyorsult életritmusunk és társadalmi szerepeink meg-
sokszorozódása, valamint az egyéni megfelelési kény-
szer együttese komoly stressz-szituációkat eredményez 
napjainkban. A tünetek idejében való felismerése és 
kezelése az orvos judíciumát képezi. Az elhivatott orvos-
szakember nem csak a terápiában, hanem a betegségek 
megelőzésében is köteles egyénre „szabni” tapasztalat-, 
tudás- és ismeretanyagát. A tartósan fennálló stressz ko-
moly veszélyekkel fenyegeti testi-szellemi-lelki egészségi 
állapotunkat, kiváltképp a nők szerepeinek összehan-
golása, szerepkonfliktusai okozhatnak stresszhelyzetet.  
Ilyenkor célszerű megtalálni a legegészségesebb, legin-
kább költséghatékony és egyben mellékhatásmentes te-
rápiát: a mozgást, annak táncos formáját.

Az elhízás – a kardiovaszkuláris betegségek mellett 
– immár népbetegségnek számít Magyarországon. Első 
lépésként a táplálkozás felülvizsgálata javasolt, majd 
erre épül a rendszeres mozgás mindennapi gyakorlatba 
ültetése és rendszeresítése. A mozgás élettani és szív-
védő hatása igazolt, valamint farmakológiai szempontból 
is fontos a tapasztalat megerősítése, miszerint a táncos 
mozgás endogén opioidok felszabadulását eredményezi.

Célom: megismerni a rendszeresen (min.2x1 alka-
lommal 60 percig) sportoló hölgyek (életkor: 40-65év) 
egészségmagatartását, pszichés és fizikai állapotát, 
pszichoszomatikus tüneteket előidéző élethelyzeteit és 
azokra való reagálási módjait.

Módszerem: kvantitatív keresztmetszeti, szociológiai 
felmérés.

Eredmények: a rendszeres testedzés testre és lélekre 
gyakorolt pozitív hatásai igazolódtak, az egyén jövőképét 
egyértelműen pozitívan befolyásolta táncos testmozgás. 
Az egészségkárosító szerek használata csökkent, az egész-
ségmagatartási szokások megismerésére került sor.

Következtetés: bizonyítottá vált, hogy a szervezetre 
tartósan gyakorolt stresszhatás egészségkárosító ha-
tással bír. Az ún. distresszek (káros stresszek) kivédésére 
egy kiváló lehetőség a latin táncos torna, mely élvezetes 
és egyben egészségvédő hatással rendelkezik.
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a stresszKezelés szerepe a HatéKOny és egész-
séges testsúlyKOntrOllban

Czeglédi Edit
Semmelweis Egyetem ÁOK, Magatartástudományi In-
tézet, Budapest

Az elhízás multifaktoriális etiológiájában az életmód 
(túltáplálkozás és fizikai aktivitás) kitüntetett jelentő-
séggel bír, amely hátterében viszont sokszor pszicholó-
giai tényezők húzódnak meg. Ezek egy része a stresszes 
életmódnak és az inadekvát megküzdési kapacitásnak 
köszönhető. A krónikus stressz az energiabevitellel és az 
energialeadással egyaránt interakcióba léphet, emellett 
hozzájárulhat a diéta betartását akadályozó tényezőkhöz, 
mint amilyen például a rendszertelen étkezés, a falásro-
hamok, vagy a kedvezőtlen érzelmi állapotok csillapítá-
sára szolgáló ún. emocionális (érzelmi) evés. 

Az elhízás kezelésének ún. nondieting megközelítése 
azon a felismerésen alapul, hogy a kalóriabevitel korláto-
zása helyett a maladaptív evési magatartásokat triggerelő 
tényezők megváltoztatására érdemes irányítani a fókuszt. 
A hatékony stresszkezelés például elősegítheti az elhí-
zásra hajlamosító és a súlyfelesleget fenntartó érzelmi 
evés csökkenését, ezáltal hozzájárulhat a testsúlykontroll 
sikeréhez. 

A kórházi súlycsökkentő kezelések relaxációval (pl. 
progresszív izomrelaxáció, diafragmatikus légzés) történő 
kiegészítése nagyobb mértékű fogyást eredményez, nö-
veli a táplálékbevitel tudatos korlátozására irányuló erő-
feszítéseket és az e tekintetben észlelt énhatékonyságot, 
csökkenti az emocionális evést, a szorongást és a de-
pressziót is. A relaxáció az emóciófókuszú coping stra-
tégiák közé tartozik. Számos esetben azonban a stresszt 
kiváltó helyzetek is megváltoztathatóak, ezért indokolt 
lehet problémaközpontú megküzdési módokkal bővíteni 
a stresszkezelési technikák körét. 

A bizonyítottan hatékony Williams Életkészségek® 
stresszkezelő és kommunikációs készségfejlesztő tréning 
(WÉK) adaptív emóciófókuszú és problémafókuszú meg-
küzdési stratégiákat, valamint kapcsolatépítő készségeket 
egyaránt felölel. A WÉK program jól értelmezhető és al-
kalmazható az elhízás és a testsúlykontroll kontextusában 
is. A naplójegyzet technikájának elsajátítása hozzájárul az 
érzelmek azonosításához, így elkülöníthetővé válik az ér-
zelmi okok által kiváltott éhség a fiziológiai éhségtől. A 
helyzetelemzés technika alkalmazásával döntés születhet 
az adekvát válasz módjára nézve. A feszültséglevezető 
készségek elsajátítása elősegítheti az evés helyettesítését 
más, adaptív módszerekkel, illetve a fizikai aktivitás be-
kerülhet a meglévő és újonnan tanult érzelemközpontú 

megküzdési stratégiák repertoárjába. Az asszertív kom-
munikáció elsajátítása hozzájárulhat azon konfliktusok 
hatékony kezeléséhez, amelyekből az evésrohamok révén 
levezetést nyerő feszültségek származnak. A kapcsolat-
építő készségek (pl. empátia) fejlesztése pedig elősegíti 
a meleg, pozitív, támogató interperszonális kapcsolatok 
kialakítását, illetve a konfliktusok megelőzését. A fejlett 
országokra jellemző, elhízásra hajlamosító, ún. obezogén 
környezetben a hatékony testsúlykontroll állandóan meg-
követeli a csábításnak való ellenállást, és tartós erőfeszí-
téseket igényel az étrendi korlátozás és a fizikai aktivitás 
tekintetében. Éppen ezért az elhízás kognitív-viselkedés-
terápiás megközelítésében is alkalmazott nemet mondás 
és problémamegoldás stratégiája különösen hasznos 
lehet a súlyfelesleggel küzdők számára. A fenitek miatt a 
Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézetében 
megtörtént a WÉK program adaptációja az elhízás prob-
lémakörére. A program hatékonyságvizsgálata jelenleg 
zajlik.

az elHízás KOnzervatív Kezelése

Dr. Tóth Tamás

Az elhízás kezelésében – az egyre szaporodó invazív 
gasztroenterológiai, sebészeti, plasztikai beavatkozások 
mellett is – még mindig a konzervatív kezelésé a főszerep. 

Ennek valószínű oka az életmódváltás szükséges-
ségében keresendő. Semmilyen terápia nem vezethet 
hosszútávú eredményhez életmódváltás nélkül: és ez 
igaz a fent említett kezelések utóéletére is. 

A közreműködő orvos szerepe tehát leginkább egy 
coachhoz, vagy személyes tanácsadóhoz hasonlítható, 
aki rendszeres konzultációk során egyfajta viselkedéste-
rápiát hajt végre. 

A feladatoknak nehéz fontossági sorrendet adni, de 
mindenképpen előtérbe  helyezebndő a beteg “öngyó-
gyító mechanizmusainak”  serkentése, beleértve az esz-
tétikai álmokat, a  társbetegségekből  eredő gyógyulási 
szándékot, a frusztrációktól való megszabadulás szán-
dékát. Az erre építkező empátia, motiváció, személyresség 
mind-mind kulcselem a sikerben. Ha ketté osztjuk a 
konzervatív fogyókúrákat konfekció (boltban kapható, 
internetről letölthető etc.), illetve konzultatív (páciens-
dietetikus, páciens-orvos, páciens-életmód tanácsadó 
etc.) típusokra, akkor egyértelmű az utóbbi eredménye-
sebb mivolta. Pont a fenti szempontok miatt.

  Következő kardinális vetület a diagnosis. Túl kell lépni 
a “sokat evett, keveset mozgott” sematikus megközelí-
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tésen. Egy rendelésen nagy eséllyel jelennek meg olyan 
emberek, akik már a rutinus fogyókúrázók táborába tar-
toznak és túl vannak jópár kudarcon. Ezen emberek kö-
zött nem ritka valamiféle fennáló háttérbetegség, amely 
nagyban hozzájárul az elhízáshoz – és nem csak patologiai, 
hanem psychopatologiai értelemben is.  Hypothyreosis 
(ideértve a subclinicus verziót is!), insulinresistentia, 
hyperprolactinaemia- hogy csak néhányat említsek a gya-
kori kórállapotok közül. Mindezek  minimális tünetekkel, 
szinte észrevétlenül lapulhatnak a háttérben. 

Summa summárum az étkezési naplón, mint ob-
ligát diagnosticus eszközön túl, ne feledkezzünk meg az 
esetleges endocrinologiai, gastroenterolgiai, nota bene 
immunologiai potenciális primer eredetről sem.

A terápiában sem helytálló már a sematikus gondol-
kodásmód. Átalakulóban a szemlélet az univerzális napi 
ötszöri táplálkozással kapcsolatban. A zsírfóbia túlérté-
kelt a társadalomban ,a szénhidátfóbia viszont – véle-
ményem szerint – alul. A glükóz és fruktóz vonzalom már 
szinte függőségnek tekinthető, hiányában elvonási tüne-
tekkel. A rostbevitel kritikán aluli. Az antioxidáns divat 
minden mértéket felülmúl. Sorolhatnánk az idők végeze-
téig azokat a kritikus pontokat, ahol egy fogyókúrázónak 
beavatkozásra van szükség. De ne feledjük: a fogyókúrás 
táplálkozás nem egészséges táplálkozás – egy energia 
alultáplálás, melyben a hiánytáplálkozás elkerülése nem 
csupán egészségügyi, hanem taktikai feladat is. 

És végül a távlati cél: a súlymegtartás. A súlymenedzs-
ment nem nélkülözheti azt a megközelítést (módszertől 
függetlenül), hogy a fogyókúra első napjától kezdve nem 
engedhető meg az alapanyagcsere aránytalan csökke-
nése. Lévén, hogy ez leginkább az izomtömegtől függ, 
alapvetés a megfelelő minőségű és mennyiségű fehérje 
táplálás, a mozgás, illetve az izomzat alakulásásnak rend-
szeres ellenőrzése (erre manapság többféle mérőműszer 
is rendelkezésre áll, mellyel ha mást nem, aváltozások irá-
nyát és százalékos mértékét detektálni tudjuk).

Azt gondolom, hogy a testösszetétel műszeres vizs-
gálata, illetve a beteg szubjektív visszajelzései alapján 
két-három hetente korrigált diéták, az ehhez adaptált, 
feltétlenül fokozatosan bevezetett mozgás reálisan vezet 
nőknél a napi 10 dkg, férfiaknál a napi 15 dkg zsírbontás 
fenntartható eléréséhez egyébként egészséges szervezet 
esetén. Fennálló háttérbetegségek (még kompenzált for-
mában is!), ezt a tempót általában csökkentik, de nem 
teszik lehetetlenné. 

Mindezek fényében nem meglepő, hogy a célsúly el-
érése után, nem szűnik meg a feladat a terapeuta szá-
mára.  Hosszútávú gondozás nélkül kicsi az esély az ál-

lapot tartóssá válására. Saját tapasztalat szerint a cikk 
elején említett “viselkedésterápia” körülbelül két év után  
“szervül”, azaz épül be tartósan a mindennapokba.

Ne feledjük: Nem lefogyni nehéz, hanem lent maradni.

a ballOnterápia gyaKOrlata

Bene László
Péterfy Sándor Utcai Kórház Rendelőintézet és Baleseti 
Központ

Az elhízás kezelésében alkalmazott intragastricus 
ballon terápia átmenet a konzervatív és a sebészi kezelés 
között. A módszer gyakorlott endoscopos kezében, kö-
szönhetően az utóbbi évek fejlesztéseinek, egyszerű, biz-
tonságos, szövődmények előfordulása ritka.

A ballont 20-25 perces ambuláns beavatkozással 
helyezzük a gyomorba, fél év múlva az eltávolítás is ha-
sonló módon történik. A ballon okozta teltségérzés és 
meglassult gyomor ürülés segíti a megfelelő diéta elsa-
játítását, a táplálék felvétellel kapcsolatos változtatások 
„elviselését”. A módszer fontos előnye, hogy szemben 
a konzervatív terápiákkal, nem függeszthető fel tetszés 
szerint, ehhez a beteg elhatározása, hangulata nem elég. 
A gyomorban lévő idegentest az első néhány hétben 
okozhat hevesebb epigastriális fájdalmakat, gyakori há-
nyást, a későbbiekben elsősorban a „túlevéskor” figyel-
meztet. Saját eredményeink közel 400 befejezett kezelés 
adatai alapján mind férfiak, mind nők esetében igazolták 
a módszer sikerességét és biztonságosságát. Az ilyen tí-
pusú kezeléseknél elvárható a 35% feletti súlytöbblet 
vesztés (EWL%), ezt saját tapasztalataink is igazolták. Fér-
fiak esetében az átlagos testsúlycsökkenés: 22 kg, nőknél 
18 kg körül volt. 2011-óta használjuk az egy évig visel-
hető, változtatható volumenű (adjustable balloon) Spatz 
gyomorballont, mellyel az eredményeink, és a későbbi 
súlytartás is jobb. Ez utóbbi kezdeti szériájánál fordult elő 
pancreatitis, mely a ballon korai eltávolítását tette szük-
ségessé. Egyébként az átlagos szövődmény ráta kedvező, 
döntően minor szövődmények voltak tapasztalhatók.  
Egy betegnél észleltünk spontán ruptúrát, illetve három 
esetben volt szükség intolerancia miatt a lehelyezést kö-
vetően néhány nappal korai eltávolításra. A betegek kb. 
10%-ánál nem volt érdemi testsúlycsökkenés. A rendelke-
zésre álló adatok alapján a ballon eltávolítását követően 
egy évvel a betegek kb. 2/3-a tartotta a súlyát.

Az intragastricus ballonnal szerzett kezdeti tapaszta-
latok alapján (2000-ben került sor az első kezelésre) a 
módszer megfelelő beteg kiválasztás esetén effektív, biz-
tonságos, szélesebb körű alkalmazásra ajánlható.
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magyarOrszágOn Operált 235 laparOscOpOs 
rOux y gyOmOr bypass és 24 laparOscOpOs 
gyOmOr sleeve műtéttel szerzett tapasztala-
tainK. viDeOpresentatiO. 

Mohos Elemér          
Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc  Kórház, Általános és 
Érsebészeti  Osztály

A kóros elhízás gyakoriságának világszerte tapasztalt 
növekedése és a műtéttel elért kiváló eredmények miatt 
egyre nagyobb számban kerül sor laparoscopos Roux Y 
gastric bypass (LRYGB) és laparoscopos gastric sleeve 
(LGS)  műtétre. 

Módszer:  2010. februártól  2014. január 15-ig 259 
metabolikus sebészeti beavatkozást  végeztünk,  235 
esetben LRYGB-t, 24 esetben pedig laparoscopos gastric 
sleeve resectio-t.  21 esetben szerepelt gyomor gyűrű 
beültetés anamnesztikusan, ezek közül 13  került eltávo-
lításra a LRYGB műtéttel  együlésben. Betegeinket az első 
évben három havonta, majd fél évente kontroláljuk. Az 
átlagos követési idő 18 hónap.

Eredmények: Betegeink átlagos testsúly csökkenése  
40,4 kg, a 2-es típusú diabetes gyógyulási aránya 90 %, a 
magas vérnyomásra szedett gyógyszerek 73 %-a volt el-
hagyható, 92 %-ban oldódott meg a gastro-esophageális 
reflux.  A betegek 94 %-a került normál intervallumba 
különböző, standardizált életminőségi mutatók sze-
rint.  A követési idő alatt 14 betegnél (5,4 %) történt 
relaparoscopia  subileusos állapot miatt, melyet 11 be-
tegnél (4,2 %)  Petersen’s hernia, 3-nál  (1,2%) pedig 
egyéb összenövések okoztak. 1 beteget (0,4 %) veszí-
tettünk el gastrografin aspiratio következtében kialakult 
pneumonitis miatt. További  két esetben (0,8%) a postop. 
2. napon kialakult intraabdominalis vérzés miatt végez-
tünk laparoscopiát. A reoperációk közül kettő konverzióra 
került sor masszív interintestinalis összenövések miatt. 

Konklúzió: A LRYGB és a LGS műtét után minden 
esetben masszív testsúly csökkenést és az elhízáshoz tár-
sult betegségek magas arányú gyógyulását vagy javulását 
tapasztaltuk. A követési idő alatt az eredmények tartósnak 
bizonyultak. A beavatkozásokat kísérő szövődmények 
aránya csekély, ami megfelel a nemzetközi adatoknak.  A  
műtét után a betegek követése mind az esetleges nyom-
elem és vitamin szubsztitúció, mind a különböző szövőd-
mények lehetősége miatt elengedhetetlen. A szövődmé-
nyek megoldásában is jelentős szerepet játszik a minimál 
invazív technika.

a praxisKözösség Jelentősége a testsúlycsöK-
Kentésben, testsúlytartásban

Halmy Eszter
Pláton Egészségügyi Tanácsadó és Szolgáltató Kft.

Az elhízás az egészségügyi rendszerek válságát idézi 
elő. A túlsúlyos és elhízott személyek kockázati tényezői 
további változásokat okoznak a morbiditásban és a halá-
lozásban. Az egészségügyi döntéshozók, a menedzserek, 
az orvosok és szakdolgozók összehangolt tevékenységére 
van szükség a népegészségügyi jelentőségű elhízás keze-
lésére, amely szakmai és strukturális feladatok megol-
dását igényli. Szakmai feladat a prevenció érdekében és 
a kezelésben is a hosszútávú testsúlytartás biztosítása. 
Strukturális feladatot jelent az elhízás egészségügyi ellá-
tórendszerének minőségi kialakítása.

Tekintettel arra, hogy az elhízás konzervatív kezelése 
az életmód megváltoztatását célozza, ebben szakképzett 
szakember biztosítása hosszú távú gondozás keretében 
elengedhetetlenné válik.  Az elmúlt évtizedben számos 
vizsgálatot végeztünk testsúlycsökkentő és testsúlytartó 
módszereink hatásosságáról különféle elemszámú és 
különböző morbiditású beteganyagon. Az általunk ki-
alakított komplex mozgásprogramok vizsgálatainkban 
diétoterápiával kiegészítve eredményesnek bizonyultak 
a testsúlycsökkentésben valamint a kardiovaszkuláris ri-
zikótényezők csökkenésében, az elhízás különböző foko-
zataiban, így morbid obezitás esetén is. A komplex test-
súlycsökkentő program belgyógyász, mozgásterápeuta, 
diétetikus, pszichológus, reumatológus, esetenként 
pszichiáter involválását igényelte.  A praxisközösség ki-
alakítása nélkülözhetetlen és elengedhetetlen feltétel 
az elhízás kezelésében, továbbá kialakítása javasolható a 
háziorvosi vagy magánorvosi obezitológiai praxisokban. 

Preventív súlytartás, vagy hosszútávú testsúlycsök-
kentés stabilizálása csak energiaszegény étrenddel és 
megnövelt fizikai aktivitással, továbbá rendszeres ellen-
őrzéssel biztosítható. Tekintettel arra, hogy a testsúly-
csökkentő programok hosszútávú eredményessége igen 
csekély, a testsúlytartás hosszú távú megvalósítására kell 
törekedni. Így további vizsgálataink célja annak megálla-
pítása volt, hogy túlsúlyos illetve elhízott személyek élet-
módjának módosításával kivédhető-e a set-point emelke-
dése, vagyis a testsúly növekedése. Célkitűzésünk tehát a 
vizsgált személyek testsúlyának stabilizálása volt.

A kétéves súlytartó program során a vizsgált szemé-
lyek testtömege nem növekedett még élettani mér-
tékben sem, hanem 1,5 kg-mal (2%) csökkent (x:79,5 
SD:19,1 vs.x:77,7 SD:17,3 p<0,001), a testtömegindex 0,7 
kg/m² értékkel csökkent (BMI:30,2 SD:6,7 vs. 29,4 kg/m² 
SD:6,0 p<0,001).
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Eredményeink alapján ülő foglalkozású, túlsúlyos il-
letve elhízott nők testsúlynövekedésének megállítása, 
illetve enyhe fokú csökkenése volt tapasztalható 2 éves 
időtartamú klubszerűen végzett zenés torna, módosított 
étrend és pszichés vezetés hatására. A radikális fogyó-
kúrák után magára hagyott beteg súlynövekedése szinte 
törvényszerűen várható. A folyamatosan kontrollált súly-
tartó életmód ezzel szemben a testsúlyszabályozás set-
pointjának stabilizálását szolgálhatja.

biOtrem-tecHnOlógiával a szervezet egyen-
súlyért.

Görei-Pap Ildikó 
pszichológus, életmód tanácsadó
Ökológia és Életvitel Biztonsága Nemzetközi Tudományos 
Akadémia mestere
Cemmedic Europe Kft.

Az utóbbi évtizedekben egyre több egészségügyi szak-
ember keresi az elhízás okait és az egészséges  testsúly 
megtartásának és elérésének módját. A feladat nem egy-
szerű, az elhízás lehet betegséget kiváltó ok - de okozat is. 

Abban valamennyien egyetérthetünk, hogy a már 
gyermekkorban kialakult túlsúly komoly egészségkároso-
dásokhoz vezethet, ezek legsúlyosabbika a gyermekkori 
cukorbetegség és a magas vérnyomás. Sajnos, ezek a be-
tegségek életre szólóak. 

Elgondolkodtató: ha évtizedekkel ezelőtt ez nem volt 
jellemző, mára mitől alakul ki a gyermekkori elhízás?  

A felnőttkori elhízás is komoly hátrányokat jelent nem 
csak a betegségek kialakulása szempontjából, de a lelki és 
egzisztenciális problémák kialakulása szempontjából is. A 
túlsúlyos embereknek sokkal nehezebb társat és munkát 
találniuk, ennek következtében fokozottan hátrányba ke-
rülhetnek az egészséges és harmonikus megjelenésű tár-
saikkal szemben. 

Mitől híztak el kórosan ezek az emberek? Mik azok a 
tényezők, melyek ezelőtt nem voltak jelen a világunkban, 
most pedig itt vannak és ilyen egészségügyi károsodá-
sokat okoznak? 

Ha tüzetesen megvizsgáljuk mai világunkat – víz, élel-
miszerek összetétele, munkahelyek megváltozott körül-
ményei (elektroszmog, ülőmunka), stressz szint vagy akár 
egyes gyógyszerek mellékhatásai, gyermekkori túlzott 
antibiotikum fogyasztás – akkor arra a következtetésre 
juthatunk, hogy az elhízás sok esetben következmény. 

Ha nem foglalkozunk a kiváltó okokkal, akkor soha sem 
fogjuk tudni a megoldani az elhízást, mint következményt. 

A túlsúly, az elhízás okai tehát nagyon összetettek 
lehetek. Okozhatja anyagcserezavar, hormonrendszeri 
probléma, lehetnek lelki eredetű okai (például stressz, 
bánat), de az egészségtelen élelmiszerek és mozgás-
szegény életmód is előidézheti, melyeket akár modern 
civilizációs tényezőknek is nevezhetünk. Amint látjuk, a 
probléma elég összetett és a megoldás is kizárólag a ho-
lisztikus megközelítésben rejlik, az egyénnek személyre 
szabott megoldást kell javasolni a túlsúly megoldására. 

Sok esetben a táplálkozási és életmódbeli változtatást 
érintő tanácsok nem kerülnek megvalósulásra, mert az 
egyén nem képes leküzdeni a szervezetében és tuda-
tában kialakult gátakat. 

Mi lehet a megoldás?  

Orosz orvosok évtizedek óta alkalmazzák azt a 
fizioterápiás módszert, ami a milliméteres terápia elneve-
zést kapta. Több száz doktori és nagydoktori disszertáció 
íródott a milliméteres hullámok szervezetre gyakorolt po-
zitív hatásairól. Különlegessége abban rejlik, hogy a szer-
vezet szabályzórendszerére hatva, a sejtkommunikáció 
frekvenciatartományára hangolódva gyenge biojelekkel 
hangolja vissza a szervezetet az egészséges működésre. 
Szinte nincs a klinikai orvoslásnak olyan területe, ahol 
ne alkalmazták volna sikeresen – a hormonrendszeri és 
emésztési problémáktól kezdve az onkológiáig, a sebé-
szettől a fogászatig. Az amúgy is hatékony, de nem min-
denki számára elérhető fizioterápiás módszer 2009-től 
BioTrEM-technológia néven még nagyobb hatásfokozatot 
nyert: egy beépített informatikai találmánynak köszön-
hetően olyan intelligens orvostechnikai eszközök lettek 
fejlesztve, melyek kommunikációba tudnak elegyedni a 
szervezettel és mindenkit individuálisan kezelnek. 

Előnyei: egyénre hangolódó szabályzó képesség sejt-
szinten, több üzemmód a külső hatások-tényezők keze-
lésére.  

A Triomed orvostechnikai készülékcsalád több szinten, 
több síkon hat a szervezetre. Segítségével nem csak az 
elhízás szervi okait kezelhetjük, hanem egy gombnyo-
mással egészségesebb vizet és élelmiszert is kaphatunk, 
valamint oldhatjuk a mindennapi stresszt is. A készülék 
egyedülálló üzemmódja segítségével a szervezet ellenál-
lóbbá válik az elektroszmog és a mobiltelefonok káros su-
gárzása ellen, ezzel is csökkentve a szervezetre gyakorolt 
nyomást.  

A Triomed Hordozható Egészségvédelmi Rendszer se-
gítséget nyújt a testsúly normalizálásában, az életmód 
váltásban, az elhízást okozó meglévő betegségek kiegé-
szítő kezelésében, az elhízást kiváltó okok kivédésében.     






