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A túlzott párásodás kedvez 
a penészgomba megjele-
nésének, az egyre jobban 

szigetelt lakásokban pedig meg-
felelő szellőztetés hiányában 
gyakori a magas páratartalom. „A 
penészedés problémájára sokan 
még mindig úgy gondolunk, mint 
a régi építésű, felújításra szoru-
ló házakban, pincékben jelentke-
ző jelenségre. A penész azonban 
bárhol megjelenhet, ahol megte-
lepedéséhez ideális feltételeket 
talál. Legyen az az új építésű ott-
hon rosszul szigetelt fala, vagy 
az ágy mellé helyezett falvédő 
mögötti terület” – magyarázta 
dr. Magyar Donát aerobiológus a 
magyarországi Webbeteg.hu por-
tál számára. Hozzátette, a magas 
páratartalom egyaránt kedvez a 
penészgomba és a háziporatka 
megtelepedésének, magas kon-
centrációban pedig mindkét 
„társbérlő” súlyos allergiás pana-
szokat okozhat, melyeket gyak-
ran csak későn, a szövődmények 
megjelenésekor ismernek fel.

Irritáló tényező

Penész régebben is volt, de 
mostanában talán azért figye-

lünk rá jobban, mert épülete-
ink változtak, a hőszigetelések, 
a nyílászárók a lakásban más 
páratartalmú levegőt biztosí-
tanak – vezette fel Gagyi Lídia 
tüdőgyógyász főorvos. A nyu-
galomba vonult csíkszeredai 
szakember kiemelte, a penész 
és a penészgomba spóráinak 
jelenléte a lakás levegőjében fő-
ként az asztmások életét ne-
hezíti meg. „A penészgombák 
nyomán toxinok vannak jelen 
a levegőben, amelyek bejutva a 
légutakba allergiát válthatnak 
ki, irritálják azokat. A légcső 
görcsös összehúzódását, illet-
ve a nyálkahártya duzzanatát 
okozzák. Ennek következtében 
több nyák termelődik, s ezt a 
beteg ki akarja köhögni. Ugyan-
akkor a légcső görcsössége kö-
vetkeztében a kilégzés sípolós, 
préselős lesz” – fejtette ki az or-
vos. A magánpraxisban tovább 
dolgozó tüdőgyógyász elmond-
ta, az asztmás betegek kikér-
dezése nyomán egyértelműen 
megállapítható, hogy gyakorib-
bak a panaszok ott, ahol nedves, 
gombás környezetben élnek a 
betegek, főként ha gyermekek-

ről van szó. Az asztmás megbe-
tegedések kialakulásában nagy 
szerepet játszik az öröklött ér-
zékenység, és akkor jelentkez-
nek tünetek, ha egy irritáló, 
kiváltó tényező áll fenn, ez pe-
dig lehet a penész is – fejtette 
ki Gagyi Lídia. Hangsúlyozta, 
az asztmás betegek kezelésé-
ben a gyógyszeres kezelés meg-
kezdése előtt fontos az életmód 
megváltoztatása, tehát azon té-
nyezők felkutatása és megszün-
tetése, amelyek kiválthatják a 
tüneteket. A gyógyszer persze 
segítség akkor, amikor pana-
szok vannak, de ahhoz, hogy 
ne legyenek panaszok, az élet-
módra is oda kell figyelni, ha 
pedig penész van a lakásban, 
akkor első lépésként azt kell el-
távolítani.

Sok az asztmás beteg

Az orvos kiegészítette, a nem 
megfelelő páratartalmú, na-
gyon szigetelt, zárt levegő a 
nem asztmás egyéneknél is ir-
ritálhatja a nyálkahártyát, kö-
högést válthat ki. Az elhúzódó, 
irritatív köhögések összefüg-

gésben lehetnek a lakás nem 
megfelelő minőségű levegő-
jével. Szintén köhögés jelent-
kezhet akkor, ha túl száraz a 
levegő. Ha abban a helyiség-
ben még esetleg cigarettáz-
nak is, akkor az a levegő főként 
kisgyermekek számára na-
gyon egészségtelen – említet-
te még a tüdőgyógyász. Úgy 
gondolja, hogy a szellőztetés 
alapvető egészségügyi szabály 
kellene legyen mindenki életé-
ben. Gagyi Lídia kérdésünk-

re válaszolva még elmondta, 
sok az asztmás beteg, többen 
szenvednek ettől a megbete-
gedéstől, mint korábban, nem-
csak nálunk, hanem szerte a 
világban is. Sok beteg ugyan-
akkor nincs diagnosztizálva, 
sokan vannak, akiknél nem 
okoz nagyon súlyos tüneteket 
a betegség, például hosszasan 
köhögnek, de ezzel még nem 
fordulnak orvoshoz.
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A mentális zavarok közé 
sorolta a játékfüggőséget az 
Egészségügyi Világszervezet 
(WHO). A BBC híradását ösz-

szegző MTI szerint a nemzet-
közi szervezet 11. alkalommal 
adja ki a betegségek nemzet-
közi osztályozásának (ICD) lis-

táját, ebben először veszi fel a 
mentális betegségek listájára a 
játékfüggőséget.

A WHO utoljára 1992-ben adta 
ki az ICD-listát, az új útmutató 
várhatóan még idén megjelenik. 
Ennek most közzétett terveze-
te szerint a játékfüggőség olyan 
súlyosan tartós vagy visszaté-
rő viselkedés, amelyben a játék 
„elsőbbséget élvez az élet más 
területeivel szemben”. Néhány 
országban a játékfüggőséget 
már a jelentős közegészségügyi 
problémák közé sorolják.

Valós probléma

Az ICD-lista leírja a beteg-
ségek kódjait, jeleit, szimptó-
máit, a dokumentumot orvosok 
és kutatók használják a beteg-
ségek nyomon követéséhez és 
diagnosztizálásához. A doku-

mentumtervezet szerint a játék-
függőség egyéves időtartam alatt 
felismerhető, diagnosztizálha-
tó. A londoni Nightingale kórház 
egyik specialistája, aki techni-
kai függőségekkel foglalkozik, 
a BBC-nek nyilatkozva elmond-
ta, évente ötven új digitális függő 
esetével találkozik. Az alapján 
sorolja az eseteket a súlyos kate-
góriába, hogy a játékszenvedély 
mennyire befolyásolja a páci-
ens olyan alapvető szükséglete-
it, mint az alvás, evés, társasági 
élet és tanulás.

Számos ország próbál meg-
küzdeni a problémával. Dél-
Koreában például  egy  ú j  
törvény megtiltja, hogy 16 éven 
aluliak éjfél és reggel 6 óra kö-
zött online játékokat játszhas-
sanak. Japánban a játékkal 
eltöltött bizonyos idő után fi-
gyelmeztetik a játékost.

Felhasználják a technológiát

Az Oxfordi Egyetem egy új ta-
nulmánya szerint ugyanakkor 
miközben a gyerekek sok időt töl-
tenek a képernyők előtt, általában 
sikerül digitális tapasztalataikat 
összeegyeztetni mindennapi éle-
tükkel. „Az emberek általában 
azt hiszik, hogy a gyerekek tech-
nológiafüggők, és minden percü-
ket azzal is töltik, minden más 
tevékenységet kizárva, pedig 
egész más a helyzet. Kutatásaink 
szerint használják a technológi-
át, esetenként más tevékenysége-
ket is támogatnak vele, például a 
házi feladat megírását. Akárcsak 
a felnőttek, a digitális technika 
használatát egész napra kiter-
jesztik, miközben más dolgokkal 
is foglalkoznak” − foglalta ösz-
sze Killian Mullan, a tanulmány 
egyik szerzője.

Légúti panaszokat okozhatnak a falakon lévő penészgombák spórái

Bárhol megjelenhet a penész

Sok lakásban van jelen látható vagy kevésbé észrevehető módon a penész. Légúti panaszokat okozhat

Irritáló köhögést tud 

előidézni és fenntar-

tani, leginkább pedig 

az asztmás betegek 

életét keseríti meg, ha 

penész van a lakás-

ban. A penészgombák 

spórái által a levegőbe 

jutó toxinok asztmás 

tüneteket válthatnak 

ki az arra érzéke-

nyeknél – tudtuk meg 

dr. Gagyi Lídia tüdő-

gyógyász főorvostól.

Ajánlott megnézni a sarkokat

A Webbeteg.hu összeállítása szerint a penészgomba a magas 
páratartalom mellett különösen kedveli a hűvös, sötét zugokat, 
felkutatását ezért érdemes ehhez hasonló helyeken kezdeni. Min-
denképpen ajánlott átvizsgálni a fürdőszobai mosdó alatti és a kád 
melletti részt, a szobanövények cserepeit, a konyhában a mosogató 
mögötti területeket, az ajtók, ablakok környékét. A penész a gipsz-
karton falak mögötti területen is megtelepedhet, ilyenkor a pené-
szedésnek látható jele ugyan nincs, de a gipszkarton hajszálvékony 
repedésein átjutó spórák miatt a házban élőknél légúti panaszok je-
lentkezhetnek. A spórák a tapéta alatti területeken is megjelenhet-
nek. A külső, különösen az északi falakra helyezett ágyak, beépített 
szekrények, falvédők és képek mögötti területek átvizsgálása során 
is penészgombatelepekre lelhetünk – írják a cikkben. A levegő ideá-
lis relatív páratartalmának mértéke 40–60 százalék.

A játékfüggőség mint mentális zavar

Kórosan sok is lehet a játékkal eltöltött idő
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