
PROF. DR. SIMON TAMÁS

FelelQsség magunkért, egészségünkért,  
családunkért és Földünkért

Mottó: „Ha egy évre plántálsz, búzát vetsz, ha tíz évre, gyümölcsfát ültetsz, 
ha száz évre plántálsz, tanítod a népet.” 

(Régi kínai közmondás)

A mottóban jelzett mondás mindenképpen eszünkbe kell hogy jusson, ha kezünkbe vesz-
szük dr. Tompa Anna Globalizáció és egészség cím_, közel 250 oldalas m_vét. A könyv 
kiváló összefoglalása egy m_velt és az ismeretátadásra elkötelezett, az emberért és az 
emberiségért felelQs értelmiségi féltQ gondolatainak.

MitQl kell félni? Attól, hogy az ember tevékenysége a 20. század közepe óta olyan 
mértékben elszakadt a mindennapi szükségletek kielégítésének megalapozásától, hogy 
az már az emberiség jövQjét, életben maradását jelentQsen fenyegeti. Kétségtelen tény, 
hogy a globalizációnak vannak elQnyei, többek között a tudomány fejlQdése és eredmé-
nyeinek közeljutása a lakossághoz, a megnövekedett születéskor várható átlagos életkor, 
a civilizáció terjedése, a közlekedés fejlQdése, az információáramlás és a lehetQség az 
egészségesebb életre. De vannak a globalizációnak veszélyei is. Ha nem úgy élünk a 
fenti elQnyökkel, hogy azok igénybe vétele ne ártson, hanem használjon, akkor a határok 
lebontása az uniformizáláshoz, az egyéniség elvesztéséhez és a Föld rablógazdálkodással 
való kizsákmányolásához vezethet.

Dr. Tompa Anna könyve átfogó képet ad a globalizáció elQnyeirQl, hátrányairól és 
fölhívja a figyelmet arra, hogy mindannyian, egyénileg, családilag, közösségileg és tár-
sadalmilag is fel kell hogy ismerjük az elQnyökkel való élés és a hátrányok meglátásának 
és elkerülésének lehetQségeit.

A könyvnek öt nagy fejezete van, ezek:
• A mentális környezet
• A környezetszennyezés
• Az általános járványtan
• Az életmód és egészség
• A krónikus, nem fertQzQ betegségek
A szerzQ minden fejezetben rövid, áttekinthetQ ismertetést ad arról, hogy a fejezet ta-

nulmányozása során milyen kérdésekre kell figyelni.
A mentális környezet fejezetben általános képet kapunk arról, hogy milyen egyé-

ni felelQsségünk van az emberi élet kialakulásának védelmében a fogamzásgátlástól a 
terhesgondozáson, magzatvédelmen keresztül a gyermekvállalás kérdéseiben és a gyer-
mekek egészséges fejlQdésének megvalósításában. Kitér arra, hogy az orvostudomány 
fejlQdésének eredményeképpen jelentQsen csökken a világon a csecsemQhalandóság, te-
hát sokkal többen megérik a megszületettek a felnQttkort. Fel kell készülnünk arra, hogy a 
régi, „természetes kiválogatódás”-ba a modern tudomány dicséretesen bele tud szólni, de 
számolnunk kell azzal, hogy számosan megérik a felnQttkort olyanok is, akik régen erre 
nem voltak képesek. Különösen fontos a mentálhigiénés fejezet, mely a gyermeki lélek 
fejlQdésének sajátosságairól, a stresszkezelés, a szorongás kialakulásáról, megelQzésérQl, 
az öngyógyításról és a kamaszkor veszélyeirQl értekezik. Ebben a fejezetben a felsorolt 
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témákon kívül még számos megfontolandó gondolatot találunk a szülQi, a pedagógusi, 
a közösségi és társadalmi felelQsségrQl abból a megfontolásból, hogy várt gyermekek 
szülessenek és azok szeretetteljes körülmények között szocializálódjanak, s legyen el-
kerülhetQ a magára hagyottság, a magányosság és az elkallódás. A fejezetben megadott 
megoldási lehetQségek megfontolandók.

Ugyancsak az elsQ fejezetben jelentQs ismeretekre tehetünk szert a természet és az 
ember viszonyának átalakulásáról, a környezet és az egészség kapcsolatairól, de ugyanez 
az alfejezet ad tudományosan megalapozott ismereteket a környezeti ártalmak és a kóros 
pszichés állapotok összefüggéseirQl, mentális betegségekrQl és neurotoxikus hatásokról, 
valamint az agresszív magatartásformák kialakulásáról, az erQszakról, a depresszióról és 
a családon belüli erQszakról is.

A könyv második fejezete a környezetszennyezéssel foglalkozik, összefoglalja azokat 
a 20. század közepe óta gyakran hangoztatott és sajnos kevésbé elfogadott ismereteket, 
amelyeket a kemizáció hatása az egészségre foglal magában. Foglalkozni kell a leve-
gQszennyezés, légkondicionálás, ivóvíz-kérdések, közm_olló, hulladékok keletkezése, 
üvegházhatás, klímaváltozás egészségre gyakorolt hatásaival is. Különösen elgondolkod-
tatóak azok a gondolatok, amelyek az 1992-ben Rio de Janeiróban összehívott konferen-
cia globális katasztrófa elkerülésére hozott nyilatkozatait ismertetik, valamint az 1997-
ben, Kyotóban összehívott konferencia megállapításai, melyek az üvegházhatást okozó 
gázok kibocsátásának csökkentésére szólítanak fel. A könyv érzékelteti, hogy az orszá-
gokban jó szándék mutatkozik a környezeti katasztrófák elkerülésére, de mint közismert, 
„a jó szándék kevés, több kell, az értelem”. A szándéktól a cselekvésig, az egységes, az 
emberiség érdekében kifejtett cselekvésig még sajnos igen hosszú út vezet. A hosszú úton 
járni megfelelQ sebesség kell, hogy nehogy lekéssük a védelmi lehetQségeket. Ebben a 
fejezetben emlékezik meg a szerzQ a sugárzásokról, a sugárzások elleni védelemrQl és a 
környezeti toxikus anyagok elleni védelem lehetQségeirQl is.

A harmadik fejezet a klasszikus járványtanról szól, korszer_ ismeretekkel kiegészítve. 
Állást foglal abban, hogy a 20. század legfQbb egészségnyereséget biztosító tevékenysé-
ge a járványos fertQzQ betegségek visszaszorítása volt, de felhívja a figyelmet arra, hogy 
nem lehet elégedetten hátradQlni, a kórokozók közöttünk vannak, a kidolgozott védelmi 
rendszerek folyamatos m_ködtetése, karbantartása, fejlesztése ugyancsak napirenden van. 
A 20. század végén jelentkezQ új, globális fenyegetést jelentQ fertQzQ betegségek, mint pl. 
a HIV-fertQzés arra hívják fel a figyelmet, hogy vannak még ismeretlen járványveszélyes 
ágensek a világon és hogy a járványvédelmi éberség és az egyéni felelQsség a személyi 
higiéné szabályai betartásától a védQoltások lehetQségeinek szélesítésén keresztül a meg-
felelQ hálózat m_ködtetéséig folyamatosan fennáll.

Az életmód és egészség fejezet merQben új felfogásban tárgyalja a címben foglaltakat, 
ugyanis az emberi életmódnak az egészség fenntartásában játszott szerepét kihangsúlyoz-
va négy összetevQjét emeli ki, és ezek köré csoportosítja az egészség védelmének lehe-
tQségeit. Az Egészségügyi Világszervezet „A világ egészségi és egészségügyi helyzete” 
kiadványában kiemeli, hogy az egészséget az egészségmagatartás alábbi szabályainak 
ismerete és betartása alapvetQen meghatározza. Ezek:

• a dohányzás, a drogfogyasztás elkerülése,
• a túlzott alkoholfogyasztás elkerülése,
• egészséges táplálkozás és étrend,
• rendszeres testmozgás, fizikai aktivitás.
Ha az ember józanul gondolkodik, akkor a fenti négy szabály betartása logikus lenne, 

de az emberiség több, mint egyharmada dohányzik, a felnQtt lakosság jelentQs része visz-
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szaél az alkohollal, az egészséges táplálkozás szabályait vagy nem ismeri, vagy ha ismeri, 
nem tartja be, és a civilizáció káros mellékhatásaként egyre inkább leszokik a mozgásról. 
Ezek a káros, a fenti szabályok be nem tartása miatt követett magatartások eredményezik, 
hogy bár a megszületett gyermekek jelentQs része megéri a felnQttkort, de a felnQttek az 
50. év betöltése után jelentQs százalékban az életminQséget befolyásoló betegségekkel 
élnek együtt. A recenzens egyetemi óráin 40 éven keresztül tanította diákjainak, hogy a 
dohányzó gyermekeit még felneveli, de unokáinak már nem fog örülni, az alkohollal visz-
szaélQ már gyermekeit sem tudja felnevelni és aki drogozik, annak már gyerekei sem lesz-
nek. Bár a könyvben ez így nincs megfogalmazva, de kit_nik, hogy a szerzQvel azonos 
úton járunk. Szólnunk kell arról is, hogy az egészséges táplálkozás szabályainak ismer-
tetése nem elégszik meg a túlsúly és elhízás következményeinek taglalásáról, hanem az 
ellenkezQ végletre is, az alultápláltságra és az anorexiára és a bulimiára is kitér. Különös 
elQnye ennek a fejezetnek a kábítószerekrQl, ezek kultúrtörténetérQl, 20. századi elterje-
désérQl, az egyéni, a közösségi és társadalmi veszélyeirQl adott ismeretek összefoglalása. 
Kitér a könyv az élelmiszerbiztonságra, az élelmiszerekkel való visszaélés veszélyeire és 
a tudatos, egészséges táplálkozás védQ lehetQségeire is.

A könyv utolsó fejezete a 21. század egyik legnagyobb egészségi és egészségügyi 
problémájával, az idült, nem fertQzQ betegségekkel foglalkozik. Már recenzióm elQzQ 
részében említettem, hogy az átlagéletkor kitolódásának egyik nem kívánt hatása, hogy 
ahogy az ember öregszik, egyre több idült betegséggel találkozik és meg kell tanulnia 
ezekkel együtt élnie, ezeket „karban tartania”, hogy ne keserítsék meg azt az élettarta-
mot, amit a tudomány haladásával már megnyertünk. Tehát fel kell készülnünk az egyre 
inkább jelentkezQ idült betegségekre, és azokat nem sorscsapásként, hanem a hosszabb 
életért való áldozatvállalásként értékelni. A mozgásszervi betegségektQl a keringési beteg-
ségeken, idült emésztQszervi betegségeken, cukorbajon, érzékszervi degenerációkon át a 
rákbetegségig igen hasznos információkat kapunk, melyeket nem árt tudatosítanunk és a 
felajánlott elkerülési szabályokat betartanunk.

Összefoglalva: egy felkészült, kiválóan kommunikáló, értelmiségi orvos helyzetértékelé-
sét kapjuk meg életünk körülményeit meghatározó tényezQkrQl és arról a felelQsségrQl, 
ami mindannyiunké annyiban, hogy élvezzük a globalizáció elQnyeit, de tudjuk és tuda-
tosan kerüljük a hátrányokat.

A könyv kiválóan szerkesztett, szépen és jól illusztrált, és tudományos értékei mellett 
is világosan, érthetQen fogalmaz. A szép és értékes kiadvány a szerzQ mellett a kiadót is 
dicséri.

(Dr. Tompa Anna: Globalizáció és egészség. /SpringMed Egészségtár./ SpringMed Kiadó, 
2014, 256 p.)


