•

I

2012. október

•

I
EGÉSZSÉGÜGYI MAGAZIN

• Másocf;J('
csütörtök
•• Látás
V;'

.

független
P~tika, Egé~zsegpenztar
büszke arra, hogy
Magyarországon
minden
harmincadik családban van
Szemészet, hallókészülékek
patikakártya, melylyel félpercenként
fizetnek. Önkéntes
Amikor a számítógép előtt ülünk, és a felegészségpénztárként a pénzügyi egyenadatunkra koncentrálunk, gyakran előfordul,
súly megtartása mellett felelősségünk a tahogy pislogni is elfelejtünk. Az egészséges
gok egészségének védelme, ezért indítotaz lenne, ha egy perc alatt 14-et pislognánk,
tuk el a Prevenciós Hónapokat. 2012-ben
azonban nem ritka, hogy csak kétszer törtéminden egyes hónap egy-egy egészségnik meg. Ennek következtében
a szemgolyónk
pénztári szolgáltatás jegyében telik el. A
kiszárad és elfárad.
programhoz csatlakozott szolgáltatók extra, 10-50%-os patikakártyás árkedvezménye ket biztosítanak.
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A-vitmin - Az A-vitamin vagy retinol egy zsírban oldódó vitamin, mely alapvető fontosságú
az ép hámszövet megtartásához, a szem, a bőr,
A mai emberek többsége napi több órát ül a
számítógép előtt, ami
a légző-rendszer és a
nem csak a túlsúlyos,
húgy vezeték
egészséges felépítéséhez,
a
elhízott lakosok szácsontok fejlődéséhez.
mának, vagy az élet• aludjunk eleget,
módfüggő betegségek
a növekedéshez és az
• időnként figyeljünk oda tudatosan, hogy
járványszerű
növeimmunfolyamatok
pislogunk-e,
za va rtala nságához.
kedésével jár, de így
• legyen a számítógépünk közelében valaEzen felül A-vitamin
szemünk
épségének
milyen zöld felület, amelyen megpihenmegóvása
is egyre
szükséges
a szem
tetjuk a szernünket.
nehezebbé válik. Sajideghártyájában
a
• használjunk
jó szemüveget.
fény érzékeléséért fenos ez a tendencia a
lelős rodopszin vagy
gyerekeknél is megfi• íogyasszunk napi rendszerességgel friss
látóbíbor
képződégyelhető, mivel egyzöldséget,
gyümölcsöt,
natúr olajos
séhez,
így hiánya
re elterjedtebbek
a
magvakat, hetente májat, halat.
esetén farkasvakság
számítógépes játékok
alakul ki, foltok alakulnak ki a szem fehérjéjévalamint az iskolai feladatok számítógépen
ben, fokozódik a szem szaruhártyájának kiszátörténő megtekintése és megoldása.
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radása, romlik a
szem
alkalmazkodóképessége a
különféle fényviszonyokhoz.
A napi ajánlott
A-vitamin menynyiség férfiaknál
II év fölött 1,000
Retinol Ekvivalens, nőknél II év fölött 8,000
Retinol Ekvivalens, A-vitaminból pedig 800
flg. Dohányzás, alkoholfogyasztás mellett több
A-vitamint kell fogyasztani.
Bíoflavonoidok
(P-vitaminok)
- Vizsgálatok bizonyítják, hogya szemnek szüksége van
bioflavonoidokra. A bioflavonoidok színt adó
vegyületek, melyek gyakran antioxidánsként
is rnűködnek.
A bioflavonoidok segítik a szervezetet a C-vitamin elnyelésében, mely szintén
jótékonyan hat szemünk egészségére.
Kiváló bioflavonoid források: a vörös és lila gyümölcsök (pl. meggy, szőlő, szilva, fekete áfonya
stb.), a citrusfélék (pl. narancs, citrom, mandarin, grapefruit stb.) középső fehér része, hajdina.
Étkezési zsírsavak - Az étkezési zsírsavak öszszefüggésben vannak a gyermekkori látásfejlődéssel és a felnőttkori látásromlással is. Felnőttkorban főleg az omega-3 zsírsavak tartós hiánya
a retina, vagyamakula
károsodását okozhatja.
A szervezet az omega-3 és az omega-6 zsírsavakat is postaglandinná alakítja, aminek funkciói
közé tartozik a szem folyadékháztartásának segítése, és belső nyomásának szabályozása.
Az omega-6, omega-3 javasolt beviteli aránya 1:1
lenne, ezzel szemben a legtöbb embernél ez 10:1
és 25:1. A legtöbb ember az omega-6 zsírsavakat
olajokból nyeri.

