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„Gyermekem bőre érzé-
keny, kiskora óta ekcé-
mával küzd. Megoldást 

jelenthet, ha mosódiót hasz-
nálok?” (M. Á., e-mail)

A kiskorban jelentkező ekcéma általá-
ban az ún. atópiás vagy veleszületett 
ekcéma csoportjába tartozik, kezelése 
hosszadalmas lehet. Krónikus, kiúju-
lásra hajlamos, genetikailag meghatá-
rozott, az immunrendszert is érintő 
megbetegedés. A provokáló környezeti 
tényezők szintén szerepet játszanak 
a tünetek megjelenésében. A betegség 
ma még nem gyógyítható teljesen, ám 
a panaszok enyhíthetők. Az egyik leg-

Kérdése van egészségével kapcsolatban? Forduljon hozzánk biza-
lommal! Levelét a testlelek@mediaworks.hu e-mail-címre várjuk.

Jobb a természetes?

Inkább az orvos

Gyomorgondok

KÉRDEZZ-FELELEK
Tanácsaink az orvosi vizsgálatot nem pótolják!

brekett, vagy harapásnál kipattan 
a drót. Ha a brekett leesik, azonnal 
fogorvoshoz kell menni, hiszen a fogak 
gyorsan visszarendeződnek ennek hiá-
nyában. Amennyiben a drót pattan ki, 
esetleg kellemetlen szúró érzést kelt 
a száj belső részén, mi magunk is eny-
híthetjük a fájdalmat. Utóbbi esetben 
használjuk a drogériákban is beszerez-
hető, fogszabályozáshoz alkalmazható 
viaszt. A sínből kipattant drót nem árt 
annyit a fogak szabályozásakor, mint 
például a leesett brekett. Ha ügyesek 
vagyunk, mi magunk is visszatehetjük 
a drótot, de általánosságban elmond-
ható: célszerű mielőbb szakorvoshoz 
fordulni, aki egy pillanat alatt megold 
bármilyen problémát.

DR. FÁY 
ANDREA
bőrgyógyász 

szakorvos, Budai 
Egészségközpont
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„Néhány hónapja étkezés 
után gyakran fáj a hasam, 
és a székelés is problé-

más lett. Milyen orvost kell 
felkeresnem?”  (Cs. T., Budapest)

Az említett panaszok esetén a gasztro-
enterológus segíthet. A leggyakrabban 
felmerülő tünetek a re� ux, a gyomor-
égés, a rossz lehelet, a gyomorideg, illet-
ve a pu� adás, a hasmenés, a székrekedés 
és az aranyér. A gyomor- és béltükrözés 
elengedhetetlen az emésztőrendszer 
vizsgálatához. Az egyre gyakoribb 
emésztőrendszeri megbetegedések hát-
terében sokféle ok állhat: egyes élelmi 
anyagok gyártási technológiája, tartósí-
tószerek, színezékek, de az emésztőrend-
szer érzékenyen reagál minden lelki tör-
ténésre is. Egyen napjában többször ke-
vesebbet, a legjobb a mediterrán jellegű 
étrend. Csökkentse az alkohol- és gyü-
mölcsfogyasztást, utóbbiból elsősorban 
a vörös színűeket válassza. Este kerülje 
az édes, savas, hideg ételeket, szénsavas 
italokat. Egy szakember felkeresése 
azonban mindenképp javasolt.
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fontosabb, hogy megelőzzék a bőr 
kiszáradását, ezért hosszas fürdőzés 
helyett gyors, langyos vízzel való zuha-
nyozás ajánlott. A szárító hatású szap-
panok, az illatosító- és egyéb adalék-
anyagokat tartalmazó tusfürdők he-
lyett gyógyszertárban kapható für-
detőkrémet vásároljanak. Fontos a bőr 
napi szinten való, zsírozó kenőccsel 
történő ápolása. Előnyös lehet, ha a fo-
lyékony, szenzitív mosószereket része-
sítik előnyben, ám a bőrgyulladás sok 
esetben gyógyszeres terápiát igényel.

„Már egy ideje hordom 
a fogszabályozót, de az 
egyik harapásnál kipat-

tant a drót a brekettből. Én is 
visszarakhatom?”

(P. Tamara, e-mail)

Előfordul, hogy a fogszabályozó hasz-
nálatakor véletlenül leesik az egyik 
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