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AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÁLLAPOTFELMÉRÉS FALUNKBAN
Az augusztus 20-án megtartott egészségügyi állapotfelmérés kere-
tében négy különbözõ vizsgálati módszerrel mérték fel a program
szakemberei Bodroghalom megjelent lakosságának egészségi álla-
potát.
Az állapot felmérésen csak az OEP által nem finanszírozott, ,,alterna-
tív” diagnosztikai eljárásokat lehetett alkalmazni. Ezek a módszerek
más országokban elfogadottak az orvosi praxisban, hazánkban a ter-
mészetgyógyászat területébe soroltak. Részben tapasztalati, rész-
ben kísérleti adatok alapján jól alkalmazhatók diagnosztikai célra.
A fülakupresszúrás addiktológia a fülön található akupresszúrás pon-
tok érzékenysége alapján alkot képet a szervezet nagy szervcsoport-
jainak állapotáról.
A Voll-féle allergiateszt a biofizikai állapotfelmérõ módszerek közé
tartozik. A szervezetünk bõr ellenállásának és a belsõ elektromos
folyamatok megváltozását detektálja a használt mûszer. A mérések
során összeveti a készülék a saját, és az allergénnel provokált elekt-
romos jeleket.
Az antropometria, testalkattan vizsgálat a három csiralemezbõl fejõ-
dõ szövetek arányát határozza meg a szervezetben, mely tükrözi be-
tegségekre való hajlamainkat. Elsõsorban az úgynevezett, nem fertõ-
zõ népbetegségekre (magas vérnyomás, cukorbetegség, elhízás, ideg-
rendszeri feszültség-zavarok stb.) való hajlamok szûrésére használ-
ják.
Az írisz-diagnosztika során mivel a szervek, mint mikrorendszeren,
térképszerûen vetülnek a szivárványhártyára, innen olvassuk le az
eltéréseket. Ennek alapján vizsgáljuk, mely szervekben zajlódhat káros
folyamat.

A fülakupresszúrás vizsgálatok el-
végzése és összegzése alapján
megállapítható, hogy az életkor
növekedésével nõ a betegségek,
kóros állapotok száma és hogy a
vizsgálaton megjelent férfiak
rosszabb egészségi állapota a ma-
gasabb életkorukkal magyarázha-
tó.
A nõknél a kiválasztó szervek (vese,
húgyhólyag), a nemi szervek, a mozgásrendszer, a vérképzés és a
táplálkozási szervrendszer (gyomor, máj, belek) megbetegedései gya-
koribbak. Ebben fontos szerepet játszhat a mozgásszegény életmód
következtében kialakuló elhízás.
A férfiaknál a keringési rendszer (erek, szív) és a légzõszervek (tüdõ)
megbetegedései fordulnak elõ nagyobb arányban. Ez a fokozott stressz
és a jelentõs arányú dohányzás következményeként tudható be.

A Voll-féle étel intolerancia vizsgálat alapján a 60 vizsgált allergén
(élelmiszer, nehézfém) közül személyenként átlagosan 17 anyagra
lehetett intoleranciát kimutatni. A nõknél 17 a férfiaknál 18 anyagra.
A nagymértékû étel intoleranciával küzdõk aránya a népességen be-
lül mindkét nem esetében magas. A nõknél eléri az 50, a férfiaknál a
60%-ot. Ez abból adódhat, hogy a táplálkozás terén nincs érdemi
különbség a két nem között. Az étel intolerancia nem nagyobb az
idõsebbeknél, mint a fiataloknál. Sõt az idõsebbeknél kisebb! Ezt
magyarázhatja az, hogy már fiatal korban jellemzõvé válnak az egy-

oldalú táplálkozási szokások. Nem
volt jellemzõ, hogy az iskolai végzett-
ség növekedésével csökkenne az in-
tolerancia. Ez viszont probléma, mert
a magasabban kvalifikáltak körében
a tudatosabb táplálkozásnak teret
kellene nyernie. Azon személyeknél,
ahol az átlagnál jóval kisebb volt az
intolerancia aránya (10%-nál kisebb),
jellemzõen idõsek, alacsony iskolai
végzettségûek, de bevallásuk alapján inkább házi termesztésû és
készítésû ételeket fogyasztanak rendszeresen.

Az antropometriai (testalkat) vizsgálatok elvégzése eredményeként
megállapítható, hogy:
Az ektomorfia (sovány testalkat, szálkás testfelépítés, gyors anyag-
csere) gyakorlatilag csak a fiatal nõk esetében fordul elõ.
Az endomorfia (lágy kerekded testalkat, hízékonyság, lassú anyag-
csere, méregtelenítés) a fiatal nõk és férfiak között is gyakori alkati
komponens. Ez a fiatalkori elhízás és mozgásszegénység jelzõje.
A mezomorfia (atlétikus alkat, normál emésztés és anyagcsere, fej-
lett csont- és izomrendszer) az idõsebb életkorúak között gyakoribb.
Az idõsebb életkorúak között nagy a kevert endo-mezomorf típus
aránya.
Ezeket összefoglalva azt mondhatjuk, hogy az elmúlt évtizedek élet-
mód változása miatt a fiatalabb életkorúak között héttérbe szorul az
izom és csontvázrendszer fejlettségét tükrözõ mezomorf komponens
és a kövérséget jelzõ mezomorfia, illetve a fiatal lányok körében a
soványság (ektomorfia) dominál.
Idõsebb életkorban a centrális elhízás a fiatalkori mezomorfiával
ötvözõdve az endo- mezomorf alkat gyakoribbá válását eredményezi.

Az íriszdiagnosztikai vizsgálatok eredményeként elmondható, hogy
a férfiak az emésztõrendszer kivételével jobb egészségi állapotot mu-
tattak, mint a nõk. Az életkori megoszlást tekintve pedig a fiatalab-
baknál jellemzõen kevesebb szerv esetén lehetett krónikus megbe-
tegedést, esetleges korábbi vagy meglévõ szervi gyulladásra utaló
jelet kimutatni. Ez a különbség fõleg a nõk között jellemzõ.
A megbetegedéssel legérintettebb szervek az emésztõrendszer kü-
lönbözõ részei: a gyomor, a belek és
az epehólyag.
A második nagy csoport a mozgás-
rendszer, amely krónikus megbete-
gedései fõleg az izületeket érinti. A
húgyivar rendszer megbetegedései a
harmadik helyet foglalják el.
Lényegesen kisebb mértékû a szív és
érrendszer krónikus megbetegedé-
seinek gyakorisága. Ez feltehetõen a
stresszmentes életvitelnek köszön-
hetõ.

Összességében Bodroghalom lakosságának egészségügyi állapot-
felmérése alapján megállapítható: A vizsgálaton részvettek között az
emésztõszervek megbetegedései fordultak elõ a leggyakrabban.
A nõknél a táplálkozási megbetegedések aránya nagyobb, mint a
férfiaknál. Az életkor elõre haladtával nõ a betegségek gyakorisága.
Az érzékeny vizsgálati módszerek a fiatalabb korosztályban is jelzik a
táplálkozási rendellenességek elõfordulását és elõrejelzik a késõbb
bekövetkezõ megbetegedések várható magas arányát.
A helytelen táplálkozás után a második legnagyobb problémakor a
csontvázrendszert érintõ gyulladások magas aránya, ami részben a
helytelen táplálkozással, részben pedig a rendszeres mozgás hiányá-
val függ össze.

Augusztus 20-án egy településre vonatkozó egészségügyi állapotfel-
mérés megvalósításával indult el Bodroghalomban a községi önkor-
mányzat azon projektje, amely a településen lakók jobb egészség-
ügyi állapotának elérését célozza.
Az Új Széchenyi Terv, Társadalmi Megújulás Operatív Program -
TÁMOP-6.1.2-11/1/A  jelû, „Egészségre nevelõ és szemléletformáló
életmód programok – lokális színterek” címet viselõ pályázati kiírá-
sán sikeresen támogatást nyert, települési szintû „Egészséges falun-
kért” címû projektje keretében Bodroghalom Község Önkormányzata
számos elembõl álló egészségjavító, az egészséges életvitelre, szem-
lélet- és életmód kialakítására irányuló programokat valósít meg.
Mostantól havonta jelentkezünk a projekt programjaihoz kapcsolódó
témakörökkel, az egészséges életmód elérését, az egészségi állapot
javítását, illetve a káros szenvedélyek megelõzését elõsegítõ tájé-
koztató írásainkkal, cikksorozatunk részeivel célunk, hogy hozzáse-
gítsük a településen élõ fiatalokat, a középkorosztályhoz tartozókat
és idõseket az ezekkel kapcsolatos ismereteik bõvítéséhez.
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