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egészség

Egy molekulán múlik…
Az Egyesült Államokban megjelenő Nature tudományos 
magazinban publikált írás szerint a tudósok rájöttek arra, 
hogy miért nem áll helyre az agyműködés egy agyvérzés 
után. A Los Angeles-i Egyetem (UCLA) kutatói megtalálták 
azt a GABA nevű molekulát, amelyik gátolja az agysejtek 
helyes működését. Ha sikerül megakadályozni ennek a 
molekulának a működését, akkor az orvosok rendbe hoz-
hatják az agyvérzés által okozott károkat. A felnőttek eseté-
ben az agyvérzés miatt jön létre a legtöbb fogyatékosságot, 
és mindeddig a fizikai rehabilitáció volt a betegek egyetlen 
alkalmazott kezelése. Most viszont megnyílt a lehetőség 
a gyógyszeres kezelésre is, hogy meggyógyítsák az ideg-
rendszer károsodott pályáit. A tanulmány lendületet adhat 
az ilyen célú gyógyszerkutatásnak.

Hipnózisban a dohányos  
Spanyolországban is elszántan küzdenek a dohányzás 
ellen, de csak korlátozott eredménnyel. Mivel 
nem túl sokat használnak a ciga-
rettásdobozokon látható és 
elrettentő célú fényké-
pek és mondatok, 
ezért új módszert 
próbálnak ki. 
Náluk még 
nem bevett 
terápia a 
k l i n i k a i 
hipnózis, 
de egyre 
t ö b b e n 
fordulnak 
az aku-
punktúrán 
kívül ehhez 
az alterna-
tív módszer-
hez is. Védel-
mezői szerint: 
akinek eltökélt 
a szándéka, az 
valóban leszokik a 
dohányzásról, mert a 
szuggesztió révén tudat 
alatt undort érez a ciga-
rettázás gondolatára is. 
A hipnózis azonban csak a 
terápia egyik része, előtte 
ellazítják a testet meg az 
agyat, és tudatosítják a 
dohányos agyában és 

testében, hogy a bűzrúd „undorító”. De a páciensnek a 
táplálkozásban is legalább egy hónapot kell szánnia a 
szervezet kitisztítására. Alkalmazzák még a digitopunktúrát, 
vagyis az ujjakkal való masszázst is. A cél nyilvánvaló: 
ezalatt beépítik a dohányos tudatába, hogy mit érezzen, ha 
egyszer óvatlanságból mégis cigarettát venne a szájába.

Gyomoridegrendszer
Michael Gershon, az egyesült államokbeli Columbia Egye-
tem kutatója nemrég adta ki a Második agy című könyvét. 
Ebben azt az anatómiailag régóta ismert tényt dolgozza 
fel, ami a köztudatban még nem vert gyökeret: a gyomor-
ban és a bélrendszerben működik egy második agy is. 
A gyomrot és a bélrendszer falát mintegy 100 millió neuron 
(idegsejt) hálózza be, és valóságos idegrendszert alkot a 
hastájékon, amely természetesen összeköttetésben áll a 
központi aggyal. A félreértések elkerülése végett azonban 
le kell szögezni, hogy ez a „második agy” nem gondolko-

dik, nem hoz döntéseket, csak érez. A fizioló-
gus és pszichiáter Emeran Mayer, a 

kaliforniai egyetem kutatója és 
az emberi viselkedés bio-

lógiai működését vizsgál-
ja. Ő arra a következ-

tetésre jutott eddigi 
kutatásai kapcsán, 
hogy ez a „gyo-
moridegrendszer” 
nagyban befolyá-
solja az emberek 
érzelmi dön-
téseinek nagy 
részét. Michael 
Ger shon az 

argentin Cla rín 
című lapnak írt 

elektronikus 
l e v e l é b e n 

e l á r u l t a 
e g y i k 
f r i s s 
f e l f e -

d e z é s t : 
felnőtt őssejtek 
vannak a bél-

r e n d s z e r b e n , 
amelyek az elhalt 

idegsejtek helyébe 
lépnek, ha elpusz-
títják őket.

Sobieski Tamás

AgyutazásHogyan 
előzzük meg 
az agyvérzés 

okozta károkat? 
Hogyan 

szokjunk le 
a dohányzásról 

a szuggesztió 
erejével? 

Valóban két 
agy működik 

minden 
emberben? 

– érdekes 
kérdések, 
melyekkel 

a világ 
legnagyobb 

tudósai 
foglalkoznak. 

Össze-
állításunkban 

legújabb 
felfedezéseiket 

mutatjuk be.

Luxusellátás 
szépkorúaknak
Normafa Idősek Otthona

A mint megláttam a cégünknek eladásra 
felkínált Agro Hotel épületét, azonnal tud-
tam, hogy én veszem meg, mert ennél 

ideálisabb helyet idősek otthonának elképzelni 
sem lehet – mondta a neves ingatlanszakember, 
az Otthon tulajdonosa, Kuller József, akinek már 
volt tapasztalata az idősgondozásban, hiszen a 
magas szintű szolgáltatásokat nyújtó Napsugár 
Idősek Otthonának is tulajdonosa egyben.

A festői Normafánál lévő otthonban olyan az 
élet, mint egy wellnesshotelben. Itt nem kell sen-
kivel összeköltözni, mindenki külön lakrészben 
élhet. A házaspárok nagyobb apartmanokban 
lakhatnak. 

Az egyszobás lakrész (20 négyzetméter) elő-
szobából, zuhanyzós fürdőszobából, egy nap-
paliból áll, melyhez 5 m2-es terasz tartozik. Van-
nak kétszobás lakrészek, és lehetőség van két 
szomszédos szoba egybenyitására is (35 vagy 40 
négyzetméter).

A szolgáltatás tartalmazza a napi négyszeri 
éttermi étkezést, a 24 órás nővérszolgálatot, a 
háziorvosi felügyeletet, a mosást, a vasalást, a 
takarítást, a korlátlan uszoda , szauna és a könyv-
tár használatát.

Gyógytornász segítségével lehetőség van vízi 
tornára vagy különböző gyógytornákon való rész-
vételre. Állandó orvosi személyzet és ápolók bizto-
sítják a folyamatos egészségügyi ellátást. Abban 
az esetben, ha valakinek az idők folyamán romlik 
az egészségi állapota, mozgásában korlátozottá 
vagy ágyhoz kötötté válik, vállalják a saját szo-
bájában, élete végéig történő ápolását. Így a 
megszokott környezetben marad és a jól ismert 
személyzet gondozza.

Naponta négyszeri étkezésről gondoskodnak. 
Az ételek mindig frissek, ugyanis az otthon saját 
konyhával rendelkezik: szakáccsal, cukrásszal. 

Három fajta menüből választhatnak (normál, cuk-
ros, diétás–epés), amelyet a pincéri felszolgálás 
tesz még komfortosabbá.  

Igazi társasági élet zajlik itt. Gyakran ülnek ki az 
itt lakók a panorámás teraszokra vagy a társal-
góba egy kis traccsolásra, kártyapartira. Az intéz-
mény saját színháztermében rendszeresen ven-
dégszerepelnek neves színművészek, énekesek. 
Tárlatokat szerveznek ismert fotóművészek, festők 
alkotásaiból, gyakran tartanak könyvbemutatókat 
is. Az alkotó kedvű lakók műveiből is alkalmanként 
rendeznek kiállításokat. Az itt élő idősek hétköz-
napjai cseppet sem unalmasak, kirándulások, 
zenehallgatás, vetélkedők, kézműves-foglalkozá-
sok, különféle kitelepült vásárok váltják egymást.

– Mindenki addig határozzon az életéről, amíg 
saját maga tud dönteni, nem szabad megvárni azt 
a pillanatot, amikor már szükség van a segítségre, 
mert az már késő – figyelmeztet a szakember. 

Az időseknek módja van napidíjasként megis-
merni az otthon életét, annak függvényében, ki 
milyen mértékben szorul gondozásra, ápolásra.

Lehetőség nyílik minden időskorú számára, 
hogy egy hétig díjmentesen igénybe vegye az 
intézmény szolgáltatásait, természetesen kötele-
zettség nélkül.

„Én is ebben a gyönyörű 
környezetben szeretnék 
idős koromban élni!” 
– jelentette ki Kuller 
József, a Normafa Idősek 
Otthona alapítójaként, 
akivel az épület egyik 
panorámás helységében 
beszélgettünk. Az egykori 
Agro Hotel ma szépkorú 
lakóknak nyújt szállodai 
szintű kiszolgálást.
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