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„Jaj, de fáj a hátam!” – sokszor el-
hangzik ez a mondat, és nem vélet-
lenül, hisz a hátfájás egyértelműen 
népbetegség. A statisztikák szerint 
az emberek 80%-a találkozik vele 
valamilyen formában az élete során, 
a felnőttkorú lakosság 25%-át pedig 
tartósan sújtja. 

Sokszor már fi atal korban kialakul 
a hibás, hanyag tartás és a gerincosz-
lop egyenlőtlen terhelése következté-
ben gerincgörbület, zsugorodás, izom-
gyengeség vagy túlterheléses hátfájás 
jelentkezik. A hátfájdalom nagyon ösz-
szetett, mivel eredhet a gerinccsigo-
lyákból, a gerinc melletti szalagokból 
és izmokból, valamint a kisízületekből 
és ideggyökökből is sugározhat. 

Vizsgálatok kimutatták, hogy egy 
képernyő nézése közben fejünket 

45–60 fokos szögben döntjük meg. 
Ha hosszú ideig ebben a pozícióban 
tartjuk a nyakunkat, akkor közel 30 ki-
logrammnak megfelelő nyomás nehe-
zedik erre a gerincszakaszra. Ennek a 
többlettehernek a hatására deformáló-
dik a gerinc, a rendellenes tartás pedig 
izomfeszüléshez, nyak- és vállmerev-
séghez vezet. Abban az esetben, ha ez 
a kényszertartás túl gyakran és hosszú 
ideig áll fenn, komolyabb gerincká-
rosodások is kialakulhatnak, mint 
például a meszesedés, a porckopás és 
porckorongsérv.

Azok a felnőttek, akiknek gyer-
mekkori gerincferdülésük volt, na-
gyobb valószínűséggel tapasztalnak 
krónikus hátfájdalmat, mint az átlagos 
populáció. Ahogy a gerincferdülés ko-
molyabb lesz, akár szemmel látható 

változásokat is észlelhetünk, mint pél-
dául az egyenetlen vállak, kifelé álló 
mellkas, egyenetlen csípők és a törzs 
dőlése. Ha a görbület gyorsan fejlődik, 
akkor a megfi gyelés és a gyógytorna 
már nem elegendő, merevítő ortézis 
használata javasolt, amelyet a csík-
szeredai Novák Healthcare Medexpert 
szaküzletünkben is megtalál. 

Számos minőségi ortopédiai segéd-
eszközünk közül kiemelt fi gyelemmel 
ajánljuk a Protect CSB ortézist, ami a 
hátizomzat aktiválásával segít kiegye-
nesíteni a felsőtestet. Hatékony, mert 
a test saját izomtartalékait stimulálja, 
ezáltal javítva a csontritkulás miatt 
kialakuló domború hátat. Viselete egy-
szerű, és a hátsín egyszerű hajlítható-
ságának köszönhetően az ortézis egyé-
nileg a páciensre igazítható. A pántok 

hátizsák elven működnek, és anélkül 
húzzák hátra a vállakat, hogy korlátoz-
nák a váll és a kar területének mozgá-
sát. Ha fáj a háta, akkor mindenképp 
szerezzen be egy CSB ortézist, mert 
optimálisan Önre igazítva bizonyítot-

tan fájdalomcsökkentő hatása van, és 
fokozza a mobilitást. Keressen minket 
bizalommal, és térjen be csíkszeredai 
szaküzletünkbe, a Szentlélek utca 47. 
szám alá!
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Szabaduljon meg a hátfájástól, használja a Medi tartásjavítót!
• F I Z E T E T T TA R TA L OM

• Vagy nem történtek 
Hargita megyében fo-
gyasztói jogokat sértő 
szabálytalanságok a 
Black Friday akciók 
során, vagy nem je-
lentették az általuk 
tapasztalt problémá-
kat a vásárlók a me-
gyei fogyasztóvédelmi 
felügyelőségnél – véli 
a hatóság megyei 
vezetője. Néhány pa-
naszt azért kapott az 
intézmény, és ellenőr-
zéseket is végeztek, 
ezekről be is számolt 
lapunknak Laurențiu 
Moldovan.

S Z É C H E LY I S T VÁ N

Országszerte számos fogyasz-
tóvédelmi kihágás történt az 
elmúlt napokban, hetekben 

lezajlott Black Friday, magyarul fe-
kete péntek néven ismert árleszál-
lítási akciók során, Hargita megyé-
ben viszont csendesen telt el ez az 
időszak, a megyei fogyasztóvédel-
mi felügyelőség mindössze néhány 
ilyen jellegű fogyasztói panaszt 
kapott. Mint arról Laurențiu Mol-
dovan, a megyei fogyasztóvédelmi 
hatóság vezetője lapunknak beszá-
molt, négy írásos panaszt kaptak 
vásárlóktól, akik különféle jogsér-
téseket kifogásoltak.

A panaszokról

„Vagy nem azon az áron kapták meg 
a termékeket, amilyen áron megren-
delték, vagy miután megrendelték a 
terméket, közölték velük, hogy abból 
nincs készleten” – ismertette a pana-
szokat Laurențiu Moldovan. Ezek 
gyakori panaszok az ilyen jellegű 
akciók során, az elmúlt években is 
hasonlókat kapott a felügyelőség, 
mondta, megjegyezve, ismétlődő 
kihágás, egyfajta kereskedői trük-
közés a Black Friday akciók során 
az, hogy a vásárlót azzal hívják fel 
az online boltból, hogy nem tudják 
azon az áron postázni az adott ter-

méket, amilyen áron a fogyasztó 
megrendelte, mert a kedvezményes 
árú termék elfogyott készletről, 
ezért többe kerül – azaz megpróbál-
ják drágábban eladni az árut. Az is 
gyakori ugyanakkor, hogy a sikeres 
rendelés ellenére nem postázzák a 
vevőnek a terméket, és nem is érte-
sítik ennek okáról – magyarázta a 
megyei fogyasztóvédelmi hatóság 
vezetője. Noha országszerte számos 
kihágásért bírságolt a szakhatóság, 
Hargita megyében idén nem volt túl 
sok panasz: vagy nem történtek sza-
bálytalanságok, vagy nem fordultak 
ezek miatt a megyei szakhatósághoz 
a fogyasztók – véli a felügyelőség ve-

zetője. Ezzel kapcsolatban kitért arra 
is, hogy ők csak a megyében bejegy-
zett kereskedelmi egységekre vonat-
kozó panaszokat tudják kivizsgálni; 
ha olyan cégre, online boltra vo-
natkozó bejelentést kapnak, amely 
más megyében van bejegyezve, a 
panaszt továbbítják az adott megye 
fogyasztóvédelmi felügyelőségéhez.

Nehéz leleplezni 
az ártrükközéseket

Laurențiu Moldovan arról is beszá-
molt, hogy ebben az időszakban 
négy olyan Hargita megyei vállal-
kozást is ellenőriztek, amely online 

kereskedelmet is folytat. Az egyiknél 
találtak is kihágást: a vállalkozás úgy 
hirdetett bizonyos termékeket, hogy 
azoknak kedvezményes az áruk, de 
visszanézve az árlistát kiderült, hogy 
valójában nem történt árcsökkentés, 
korábban sem voltak drágábbak a 
szóban forgó termékek a vállalkozás-
nál. Egy ilyen kihágás legkevesebb 
5000 lejes pénzbírságot von maga 
után – tájékoztatott a fogyasztóvé-
delmi felügyelőség vezetője. Azt is 
elmondta viszont, hogy nehéz igazol-
ni az online kereskedelemben előfor-
duló ártrükközéseket, hiszen mire a 
vizsgált cég képviselőjét berendelik 
a fogyasztóvédelemhez, addig az on-
line felületen korrigálhatják az ára-
kat. Az ilyen eseteket jórészt csak úgy 
tudják leleplezni, ha váratlan látoga-
tást tesznek a vizsgált vállalkozásnál.

Kevés kihágást jeleztek
Fogyasztóvédelmi szempontból csendes volt az árleszállítások időszaka

Idén kevés volt a Black Friday akciókkal kapcsolatos 

panasz Hargita megyében, és azok jellege sem változott

◂  KO R Á B B I  F E LV É T E L :  S Á N D O R C S I L L A

Fekete péntek

A fekete péntek (eredeti, angol 

nevén Black Friday) a hálaadást 

követő péntek elnevezése az 

Egyesült Államokban, amely ott 

néhány évtizede hagyományosan 

a karácsonyi bevásárlási szezon 

kezdete. A kifejezés 1966-ban 

keletkezett, használata 2009-re 

vált általánossá. Mivel a hálaadás 

az Egyesült Államokban novem-

ber negyedik csütörtökére esik, 

a fekete péntek így november 

23–29. közé esik. Romániában 

nincs egységes szabályozás, egy 

ideje november több péntekét is 

kijelölik fekete pénteknek.

Hargita megye




