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Beszéljünk a szexuális zavarokról
Amikor a szerkesztőség felkért 

arra, hogy írjak cikksorozatot a 
szexualitásról, a szexuális zava
rokról, nem tudtam, hogy mire 
vállalkozom, milyen nehéz erről 
részletekben írni, hisz minden 
egyes cikknek önállóan is érthető
nek kellene lennie. Minden bi
zonnyal az elején kell kezdeni, 
ezért szóltak az előző részletek ar
ról, hogy mi is a szexualitás, mi a 
célja, és milyen körülmények be
folyásolhatják — kedvező vagy 
kedvezőtlen irányban — a szexu
ális reakciót.

A sorozatnak nem lehet az a 
célja, hogy ezt a nagyon bonyo
lult és ezért érzékeny folyamatot 
— amely, ha nincsenek vele prob
lémáink, ugyanakkor igen egy
szerű is — részletesen ismertes
sük. Erre megfelelőbbek a felvilá
gosító könyvek. Inkább arra töre
kedtünk, hogy röviden összefog
laljuk a lényeget, hogy az olvasó 
érdeklődését felkeltsük, életveze
tésében támogassuk. így igyekez
tünk arra is rámutatni, hogy a 
gondok rriiként előzhetők meg, és 
ha mégis jelentkeznek, mi a teen
dő.

Itt az ideje azonban annak, 
hogy arról is szóljunk, mi is a sze
xuális zavar.

A tudományos igényű szak
könyvek szeretnek felsorolni, cs.o- 
portosítani, a jelenségeket precí
zen leírni. A legtöbb szakkifeje
zés (impotencia, frigiditás, korai 
magömlés stb.) közismert. Ha va
laki ilyet észlel magán, kétségbe
esik, fél a kudarc ismétlődésétől, 
szégyelli magát, különböző ürü
gyekkel igyekszik az intim 
együítléteket elkerülni, vagy épp 
ellenkezőleg, bizonyítani akar, 
erőszakolja az együttlétek gyako
riságát. Sokan úgy gondolják, 
hogy a hiba nem bennük van, ha
nem a partnerben, ezért másnál 
próbálkoznak bizonyítani. A ko
rábban írottak alapján érthető, 
hogy ezek a manipulációk több
nyire eredménytelenek, a problé
mákat őszintén meg kell beszélni 
a partnerrel és így tisztázni, hogy 
mi az ok: a fogamzásgátlás hiá
nya, gyermektelenség esetén a 
nemzeni akarás, a megfelelő kö
rülmények hiánya stb. Ha pedig 
így nem tisztázható a helyzet, a 
leghelyesebb szakemberhez for
dulni, mégpedig együtt. A szexu
ális zavart általában betegségnek 
tartják, ezért legtöbben orvoshoz 
fordulnak és gyógyszert várnak 
tőle, gondolván, hogy betegsége

ket gyógyszerrel szokás kezelni. 
Az igazság azonban az, hogy 
nincs mindig hagyományos érte
lemben vett betegségről szó, te
hát nem feltétlenül kell gyógy
szert szedni, operálni stb. Leg
több esetben csak működési za
var áll fenn. Hasonlítható ez a 
helyzet ahhoz, amikor az autóval 
van baj. Ilyenkor sem mindig 
szükséges alkatrészt cserélni, 
sokszor segít a vezérlés beállítása 
is. Szexualitás esetén ezt a beállí
tást pszichoterápiának nevezzük.

Általában az fordul orvoshoz, 
aki úgy érzi, hogy a hiba őbenne 
van. Valójában azonban a baj oka 
sok esetben a partnerben kere
sendő. A (rendelőben) „jelen lé
vő” és „távol lévő” beteg ebben 
az összefüggésben fogalmát Bá
lin t Mihály magyar származású 
orvos fogalmazta meg. S hogy 
mennyire igaza van, azt beláthat
juk, ha arra gondolunk: nem cso
da, hogy nem jut el a csúcsra az, 
aki kénytelen iszákos házastársá
val — aki akkor is részeg — közö
sülni, vagy lelombozódik az, aki
nek a partnere csak kényszere
detten, házastársi kötelezettségé
nek eleget téve közeledik hozzá.

Dr. Aszódi Imre

A lelki okoktól a prosztatitiszig
Nem is olyan régen kizárólag 

lelki bajként kezelték az impoten
ciát. Újabban azonban a sok-sok 
ezer főre kiterjedő vizsgálatok rá
világítottak, hogy az okok közül a 
lelkiek mindössze 30 százalékot 
képviselnek. És akkor mi van a 
hiányzó 70 százalékkal? A lelki 
okok mögött a cukorbetegségek 
következnek a statisztikában, 
majd az idegi sérülések, az ér
rendszer különféle betegségei, a 
prosztatitisz, s végül sok egyéb 
más.

Molnár Jenő az első európai 
képviselője a hazai urológus-and- 
rológus szakembergárdának, az 
50-es években kitűnő iskolát te
remtett. Követői ma Frang Dezső 
intézetvezető professzor irányítá
sával dolgoznak a SOTE Uroló
giai Klinikáján, mint dr. Papp 
György és Corrádi Gyula. Az 
andrológus — szellemes elneve
zéssel — a férfi „nőgyógyász” , a 
hormonológiától kezdve a szexuá
lis életen át a népességpolitikáig, 
számos kérdéssel foglalkozik.

Dr. Pánovics József adjunktus 
szerint, sok' nemi úton fertőzött 
beteg, ha felületesen kezelik a ba
ját, csak látszatra gyógyul meg, 
ám a kigyógyított beteg önmagát 
fertőzi, ha a közös kivezetőrend- 
szerrel kapcsolódó prosztata, mel
lékhere vagy mirigyrendszer bár
mely része gyulladásba kerül. 
A fertőződés következményeként 
a férfiak összes életfunkciójában 
zavar támad: rossz lesz a bélmű
ködés, alhasi fájdalmak lépnek 
föl, lassul az agy működése, álta
lános levertség lesz úrrá a bete
gen, fáradékony lesz, szexuális 
neuraszténia keríti hatalmába, s 
csoda-e, ha ezek után szexuális 
teljesítőképessége visszaesik, sőt 
a mélypontra jut? A  betegek per

sze ilyenkor áltatni szokták ön
magukat a „mekkora rohanás az 
élet” , vagy a „megemeltem ma
gam valamivel” kezdetű sirámok
kal.

Az okokat azonban csak orvos 
derítheti ki. Orvos és beteg 
együtt sincs azonban könnyű 
helyzetben, mert a gyógyuláshoz 
kölcsönösen nagy türelemre van 
szükségük. A prosztatagyulladást 
aligha véletlenül mondják az uro
lógusok keresztjének: kezelése és 
az ellenőrző vizsgálatok olykor 
évekig is eltarthatnak.

Riasztó adat: a 40-50 évesek 
30-35 százaléka szenved ebben a 
betegségben, s az egyetemisták 
átfogó szűrésén is fennakadt mi
atta minden tizedik. Az orvos sze
rint a középkorúak ilyenkor fér
fiklimaxra gyanakszanak, ám leg
többször hamar kiderül: igazi ok
ként a prosztatitiszes panaszok 
nevezhetők meg. Megelőzni a 
prosztata megbetegedését a szer
vezet gyulladásos gócainak — be
leértve a rossz fogat —, szanálá
sával lehet, amelyek a véráram 
útján fertőznek. Nagyon fontos a 
szexuálisan átvihető betegségek 
azonnali kezelése. Léteznek 
egyéb módok is az oki kezelés 
mellett, például gyulladáscsök
kentő gyógyszerek, gyógyhatású 
készítmények szedése.

Ez utóbbiak sorába tartozik a 
debreceni Biogál Peponen ké
szítménye, amelyet hamarosan 
Svédországban is fognak árusíta
ni. Az E-, F- és A-vitamint, hor
monanyagokat, nyomelemeket, 
más fontos anyagokat tartalmazó 
készítmény egyrészt gyulladás- 
csökkentő, másrészt általános re
generáló hatású szer, és a tapasz
talatok szerint, pozitívan befolyá
solja a férfipotenciát.

Csodát azonban ne várjon tőle 
senki. Ha valaki beteg, azt meg 
kell gyógyítani. És: ha meggyó
gyult is a beteg, gyakran megma
rad a zavar, pszichés alapon. Dr. 
Azmi Mohamed urológus szakor
vos úgy fogalmaz, hogy ha valaki
nek nincs merevedése, az még 
nem jelenti egyértelműen, hogy 
hormonális zavarai lennének. 
A nemi vágy árulkodik róla: a 
merevedési zavarok oka másutt 
keresendő. Vizsgálják a vérellá
tást, az esetleges morfológiai za
varokat stb. De egy jó ideje már 
Magyarországon is alkalmazott 
kezelés részben ugyancsak alkal
mas a diagnózis megállapítására. 
A pécsi klinikán dr. Török Ale
xander, a budapestin dr. Azmi 
Mohamed foglalkozik injekciós 
kezeléssel: a barlangos testbe be
fecskendezett anyag merevedést 
vált ki. A megfelelő adagolás be
állításához idő kell, hiszen jóko
rák az eltérések; a cukorbetegek
nek például általában nagyobb 
adag szerre van szükségük. Túl
adagolni a szert veszélyes: hossza
dalmas és fájdalmas merevedés 
léphet föl, amit csak orvos tud 
megszüntetni. Ha az orvosi be
avatkozással elkésnek, a barlangos 
testben bekövetkező hegesedés 
teljes impotenciához vezethet, és 
már az injekció sem használ.

Azmi doktor statisztikái szerint 
a betegek 75 százalékánál sike
rült eredményt elérni injekciós 
kezeléssel, 10 százalékánál — ha 
a további vizsgálatok indokolták 
— segített a műtéti beavatkozás, 
15-nél — ebbe beleértendők azok 
is, akik életük végéig injekciózás
ra szorulnának — a protézis je
lent végleges megoldást.

F. M.

Milyen hajsampont válasszunk?
Az egyedüli szempont a haj

sampon kiválasztásánál az lehet, 
hogy fejbőrünk, hajunk minősége 
milyent kíván. Mivel ezt kevesen 
tudják, inkább a csomagolás, a 
szín vagy az illat szerint választa
nak. Mivel a samponok nemcsak 
tisztítják, hanem bizonyos mérté
kig ápolják is hajunkat, fontos, 
hogy tisztában legyünk hajunk tí
pusával. Alapvetően három típust 
különböztethetünk meg: zsíros, 
száraz és normál hajat és fejbőrt. 
Mind a zsíros, mind a száraz 
könnyen korpásodhat. ami külön 
kezelést igényel.

Zsíros a hajunk akkor, ha a 
faggyúmirigyek termelése túlzott, 
s emiatt a hajszálak két-három 
nap alatt összetapadnak. Sokan 
úgy igyekeznek elkerülni az ápo- 
latlanság látszatát, hogy gyakran, 
hetente kétszer mossák hajukat. 
Ezzel ugyan eltávolítják a felületi 
zsírt, a faggyúmirigyeket azon
ban fokozottabb termelésre ser
kentik. Zsíros haj ápolására szali-

cilos vagy kénvegyületeket tartal
mazó sampont kell használnunk. 
Két „igazi” hajmosás között szá
raz sampont használjunk, amit 
használat után alaposan ki kell 
kefélni a hajból.

Száraz fejbőr és -haj esetén a 
haj könnyen törik és hajlamos a 
korpásodásra is. Ha viszket, ne 
vakarjuk, mert úgysem segít, vi
szont a hajszálakat tönkretesszük 
vele. Tojássárgáját vagy egyéb, 
zsíros anyagokat tartalmazó sam
pont válasszunk. Célszerű mosás 
után pakolást is alkalmazni, első
sorban a már említett tojássárgá
ját vagy hajkrémet, hajbalzsamot.

Meghálálja hajunk, ha havonta 
egyszer olajos pakolást alkalma
zunk.

A  normál típusú haj könnyen 
tisztán tartható, mert a fejbőr 
életműködése jól szabályozott, 
ezért nem igényel különleges bá
násmódot. Ügyeljünk arra, hogy 
ne használjunk túlságosan zsíros 
vagy éppen zsíroldó hatású sam
pont, mert hosszabb használat 
esetén a normális egyensúly is 
felborul.

Gyermekek vagy érzékeny bő
rű felnőttek részére fejlesztették 
ki a hajkímélő gyerek- vagy bébi
sampont. Hajunk lágy, fényes, 
selymes lesz tőle.

Ne legyünk türelmetlenek a 
samponok hatását illetően, mert a 
szervezet nem azonnal reagál az 
új szerre. Egy-kétszeri használat 
után még általában nem történik 
változás. Legalább egyflakonnyi 
kell annak megítéléséhez, hogy 
elértük-e a kívánt eredményt.

Tatai Júlia

15-26 éves, kezdő és haladó táncosoknak

F E L V É T E L T  H IR D E T
a Fővárosi Önkormányzat támogatásával, szeptemberben induló,

modern műfajú, 
hivatásos táncosokat képző

B U D A P E S T
T Á N C I S K O L A

A foglalkozások a délutáni órákban lesznek: 
modern, balett-, dzsessz-, kontakt-, release-technikák, improvizáció, 

kompozíció, koreográfia, performance-art, keleti mozgáskultúrák, 
video-tánc, színháztechnika, tánckultúra-ismeret, 

pályázatok, bemutatók.
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