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Ingyenes idôszaki lap

Céljuk
a Bababarát Kórház
cím elnyerése

Gyulaiak a legméltóbbak
a Heim Pál Egészség Díjra
A Heim Pál Gyermekkórház névadója,
a gyermekgyógyász professzor dédunokája, Heim Pál 2010-ben díjat alapított
azzal a céllal, hogy a gyermekek egészsége érdekében jelentôs tevékenységet
kifejtô nôvérek, asszisztensek, szakápolók, ápolók és szakmai csoportjaik társadalmi elismertségét növelje. A díjat
évente egyszer ítélik oda és adják át, a
pályázati anyagokat elbíráló szakmai bizottság javaslata alapján.
A díj elnyeréséhez „A Pándy Kálmán
Kórház koraszülött intenzív részlegén
dolgozó munkacsoport eredményeinek bemutatása, különös tekintettel a
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koraszülött-szállításra" címmel pályázott az osztály.

Köztudott, hogy a gyulai kórház több
mint százötven éve közadakozásból jött
létre. A régmúlt hagyományaira és sikereire építve, a barátság és összefogás
szellemében második alkalommal rendeztük meg „bababarát” jótékonysági bálunkat. Az Egészségügyi Világszervezet
és az ENSZ Gyermekvédelmi Alapja,
az UNICEF által 1992-ben, a szoptatás támogatására indított mozgalmához
csatlakozva célul tûztük ki, hogy osztályunk tevékenysége által kórházunk
minél elôbb elnyerhesse a Bababarát
Kórház címet.

Folytatás az 5. oldalon ››

Folytatás a 3. oldalon ››

Nemcsak a munkában, az örömben is osztoznak. Együtt, a díj átadását követôen

A CUKORBETEGSÉG ELLEN
Négy éve ismert, cukorbetegségben szenvedô emberek,
köztük Demjén Ferenc és
Bajor Imre hozták létre a
Gyógynövényklubot. Céljuk
azon teakeverékek megismertetése, melyek alkalmazása
kiegészítô kezelésként rajtuk

és számos sorstársukon is segített már. A távol-keleti és EUgyógynövényekbôl kevert,
többfajta, speciális teák hatékony segítséget jelentenek
az orvosi kezelés kiegészítéseképpen a cukorbetegség
és szövôdményei, prosztata-

gyulladás, magas vérnyomás,
hasnyálmirigy-gyulladás, érelmeszesedés, pajzsmirigyproblémák (túlsúly), koleszte rinproblémák
hatásos
csökkentésében. A teakúrával visszaszorítható a gyógyszeres kezelés és a diéta,
megszüntethetôk a tünetek,
visszaállítható a jó közérzet.

Gyula, Kálvin utcai patika: 66/560-510
Békéscsaba: 20/549-4007 (vagy 21/380-2253)
Orosháza: 20/824-7325 • Okány: 70/430-5338

Gyulai Kezelô-Lap

2. oldal

BEMUTATKOZIK:

A szeghalmi betegellátó egység

Tisztelt Olvasó, aki ezt a Kezelô-Lapot tartja a kezében! Bizonyára tudja, hogy az Önt
gyógyító intézménynek még hét, külsô telephelyen mûködô betegellátó egysége van.
Félévenként megjelenô lapszámainkban amolyan kórházi kalandozásra invitáljuk a
kedves olvasót. Jártunk már a központi telephelyen, a tüdôkórházban, és most lássuk,
mit érdemes tudni a Szeghalmi Fekvô- és Járóbeteg-ellátó Egységrôl!

Több évtizedes erôfeszítés után tüdôkórházként nyitották meg a szeghalmi
kórházat 1943. április 20-án. Számos
tébécés beteg várta itt a gyógyulást. Az
intézet élén tizenhat évig dr. Köstner József szakorvos állt. Ôt dr. Czina Géza
követte. Idôközben ötvenrôl nyolcvan,
majd száz férôhelyesre növekedett a
kórház.
1971 januárjában átszervezték az intézményt, és mint a megyei tanács II.
számú utókezelô kórháza mûködött tovább. Az élén továbbra is dr. Czina
Géza fôorvos állt, aki 1972 nyarán vonult nyugdíjba. Helyébe dr. Lóránt
Gyula belgyógyász szakorvos lépett.
Munkássága hosszú évekig kötötte az
utókezelô kórházhoz. 1990-tôl dr. Szentkereszty Tamás folytatta a sort, majd
1999. szeptember elsejétôl dr. Keller
László lett az egységvezetô fôorvos. 2003. január 15-tôl jutott tisztemül a feladat, hogy irányíthatom a
Szeghalmi Fekvô- és Járóbeteg-ellátó
Egységet.
Az intézet feladata a hosszabb kórházi kezelést igénylô betegek ellátása.
A kórház 1997. július elsejétôl a Békés
Megyei Képviselô-testület Pándy Kál-

A szakorvosi rendelô szépen felújított épülete

2011. július

mán Kórház Szeghalmi Fekvôbetegegység Krónikus Osztályaként üzemel.
Jelenleg 105 beteg egészségügyi ellátása, ápolása történik itt. Betegeink zömében az „anyakórházból", illetve a
gyulai tüdôkórházból, valamint a békéscsabai Réthy Pál Kórházból kerülnek
hozzánk. Közvetlen körzeti orvosi megkérés útján is jutnak be osztályunkra zömében krónikus betegségben szenvedô
betegek.
Igen nagy azoknak a száma, akik szociális otthoni elhelyezésüket várják.
A kórképek igen változatosak, fôleg
az akut ellátást követôen belgyógyászati és sebészeti jellegû betegségekkel
kerülnek utókezelésre hozzánk az arra
rászorulók. Sajnos egyre több a daganatos megbetegedésben szenvedôk száma,
és a pszichiátriai esetek is növekvô tendenciát mutatnak.
A többségében idôs, hosszabb kórházi kezelést igénylô betegek ellátása komoly fizikai és lelki megterhelést ró az
osztályon dolgozó kollégákra. A jelenleg
fôállásban dolgozó szakorvos: dr. Ibos
István belgyógyász fôorvos az osztály
betegeinek ellátása mellett még a városban mûködô szakrendelést is ellátja.

A mindennapi ápolási-gondozási feladatokat ellátó nôvérek száma igen kevés, bár minden státus be van töltve.
Az ápolási szakfeladatokat öt E kategóriás képzéssel rendelkezô nôvér, öt felnôtt szakápoló, nyolc általános ápoló
és általános asszisztensi végzettségû
dolgozó – akik közül jelenleg négyen
E kategóriára járnak –, egy ápolási aszszisztens, hét segédnôvér, valamint két
beteghordó látja el. Egy dolgozónk diplomás ápolói szakra jár Gyulára, a fôiskolára. Az osztályon kilenc takarítónô
dolgozik.
A Szeghalmi Fekvô- és Járóbeteg-ellátó Egység a Gyulai Pándy Kálmán
Kórház szerves része, gazdaságilag önálló, a munkáltatói jogokat és felügyeletet a megyei kórház gyakorolja. A
tulajdonos Szeghalom Város Önkormányzata. Az utókezelô kórházban és a
járóbeteg-ellátásban összesen százöten
dolgoznak.
A betegek élelmezését a Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató
Centrum látja el.
A betegek ellátásához szükséges textíliák mosását szintén helyben végzik. A
mosásra kerülô ruha napi mennyisége
nagyon sok. Szinte folyamatosan mûködnek a nagy teljesítményû ipari mosógépek és a szárító. Igen megnöveli az
osztály kiadását az új textíliák folyamatos biztosítása, hiszen a sok mosás és a
gyakori igénybevétel megrövidíti a textíliák kihordási idejét.
Intézményünk adminisztrációs feladatait négy irodai dolgozó látja el a gazdasági vezetônk irányításával.
A fekvô- és járóbeteg-ellátó egység
csak így, integráltan képes feladatainak
megfelelni. A krónikus osztály társadalombiztosítás-finanszírozása teszi lehetôvé a szakrendelôk pontrendszerbôl
adódó hátrányainak kiegyenlítését, a
pénzügyileg-gazdaságilag pozitív szaldót. Ennek eredményeként intézményünkben az elmúlt néhány évben igen
jelentôs felújítások történtek.
Ezúton is köszönöm minden munkatársam eddigi munkáját, és kívánom,
hogy az elkövetkezendôben is jó egészségben és töretlen munkakedvvel próbáljuk együtt megoldani a ránk váró
nehéz feladatokat.
Dr. Molnár Béla
egységvezetô fôorvos
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Céljuk a Bababarát Kórház cím elnyerése
Folytatás az 1. oldalról ››

Ennek lényege, hogy az adott intézményben a lehetô legjobb körülményeket teremtsék meg a szoptatáshoz. Ehhez
egységes szoptatási gyakorlatot kell érvényesíteni. Ennek egyik legfontosabb része a korai mellre helyezés.
Célunk, hogy a gyermekágyas részlegünkön megfelelô teret és korszerûen
berendezett szobákat alakítsunk ki, ahol
a kismamák a nap huszonnégy órájában
együtt lehetnek kisbabájukkal. Ehhez
nagy segítséget nyújtanak azok a mobil
kiságyak, melyekkel az újszülötteket
úgy helyezhetjük el édesanyjuk mellett,
hogy mindkettejüknek a legkényelmesebb legyen.
Az eddig két alkalommal megrendezett jótékonysági bálnak köszönhetôen
jelenleg tíz ilyen mobil ágyacskával rendelkezünk.
Mivel az orvostudomány igen érzékeny területén, a szülészeten, kulcsfontosságú a minôség kérdése (azaz, hogy az
ellátás, a szolgáltatások színvonala, az

Támogatások, valamint alapítványi források bevonásával úgynevezett fokozottan felszerelt gyermekágyas kórtermet alakítottak ki

ápolás a várandós nôk, illetve édesanyák
igényeinek, elvárásainak megfeleljen), támogatások, valamint alapítványi forrásaink bevonásával – térítés ellenében
igénybe vehetô – úgynevezett fokozottan
felszerelt gyermekágyas kórtermet alakítottunk ki. A színes tévével, mikrohullámú sütôvel, internetkapcsolattal ellátott,
külön WC-vel és tusolóval rendelkezô
szobákban a kismamák az otthonihoz hasonló körülmények között, meghitt kör-

DR. BASSAM ALI
ONKOLÓGUS SZAKORVOS
Kizárólag telefonos idôpont-egyeztetés alapján.

Rendel: csütörtökön 16–17 óra között.
Telefon:

06-30/984-1429 vagy
06-70/946-0339

Békés Megyei
Rákbetegekért
Alapítvány

tüdôgyógyász, allergológus, immunológus és klinikai onkológus

urológus fôorvos

Asthma Ambulancia (Tüdôkórház)
Rendelési idô:
csütörtöki napokon 16.00–18.00
Bejelentkezés:
munkanapokon 8.00–10.00-ig
a 06-30/870-0323-as telefonszámon

Dr. Csóka János
adjunktus
Rendelés helye: Gyula, Dob u. 3. (rendelôintézet, II. em., 208-as ajtó)
Rendelés ideje: kedd 16.30–17.30 óráig

Tel.: +36-30/303-2595

Számlaszám:
10402623-0000587200000006

Dr. Bartóki László

Magánrendelés:
Pándy Kálmán Megyei Kórház

FÜL-ORR-GÉGÉSZET MAGÁNRENDELÉS

Adószám:
18391369-1-04

Dr. Sztancsik Zsuzsanna
Tel.: +36-30/870-0323; fax: +36-66/468-924
E-mail: sztancsik@pandy.hu

nyezetben – babájukkal együtt – tölthetik az ápolás napjait. Fogadhatják a látogatókat, emellett szakápolói segédlettel
gyakorolhatják és sajátíthatják el a baba
ellátásával kapcsolatos teendôket.
További terveink között szerepel egyágyas szülôszobák kialakítása, illetve
valamennyi kórtermünk komfortfokozatának emelése, mindezek érdekében
hamarosan kezdetét veszi a harmadik
„bababarát” jótékonysági bál szervezése.

Vizeletürítési és potenciazavarok, prosztata eredetû bántalmak,
urológiai vese- és húgyhólyag-megbetegedések kezelése.

Dr. Mészáros Tibor
urológus fôorvos magánrendelései

Magánrendelés:
Gyula, Dob u. 3.
IV. emelet
(rendelôintézet)
szerdánként 16 órától

Hétfô: 16–17 óra
Kedd: 16–17 óra, Gyula, Dob u. 3.
Békéscsaba, Árpád sor 6. (urológiai szakrendelô, IV. emelet)
Bejelentkezés: 66/463-763, mellék: 2134; 30/978-7343

Bejelentkezés
a 66/526-526/2134
számon lehetséges

Fônix Orvosi Centrum
5650 Mezôberény, Petôfi S. u. 5/1.

Dr. Vincze Árpád

Rendelési idô:
minden második szerdán 16.30–18.30-ig

tüdôgyógyász szakorvos, bronchológus

Bejelentkezés:
munkanapokon 8.00–10.00-ig
a 06–30/870-0323-as telefonszámon

Rendelés ideje: kedd: 16.00–17.00, csütörtök: 14.00–15.00 óráig

Rendelés helye: Gyula, Béke sgt. 42.
Telefon: 06-30/903-7109
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Gyulaiak a legméltóbbak a Heim Pál-díjra
Folytatás az 1. oldalról ››

A pályázók bemutatták a Békés megyei
csecsemôhalálozás csökkentése érdekében 1997 óta végzett igen fontos tevékenységüket, a kora-újszülöttszállítás
megszervezéséért és biztonságos kivitelezésért tett munkájukat. Az újszülöttellátás és -szállítás feltételeit a mai kornak
megfelelô szintre fejlesztették.
Megyénkben az 1996. évi magas csecsemôhalálozási statisztika ellensúlyozása
érdekében szükségessé vált a koraszülöttek ellátásának korszerûsítése, ezért kezdte el mûködését 1997-ben hat ággyal
a Neonatális Intenzív Centrum (NIC).
A centrumban évente 200-250 kis beteget látnak el. A folyamatosan emelkedô
beteglétszámra, az egyre összetettebb kezelést igénylô esetekre tekintettel 2007ben nyolcra, 2009-ben tizenkettôre
emelkedett az NIC ágyszáma.
Az újszülöttek szakmailag adekvát ellátása szempontjából problémát jelentett
a külön telephelyen mûködô szülészeti
osztály újszülöttrészlege és a gyermekosztály neonatális intenzív centruma,

Az újszülöttellátás feltételeit a mai kornak megfelelô szintre fejlesztették

mely két kilométer távolságra van egymástól. A koraszülöttek biztonságos szállítása az itt dolgozó orvosok és ápolók
fontos és alapvetô igénye lett. Céljuk az
elvárásoknak megfelelô, teljes körû elsôdleges helyszíni ellátás biztosítása, szakorvos és szakasszisztens együttes közremûködésével a válságos állapotban lévô
újszülött jobb életkilátása érdekében. Az
újszülött-transzport – a megye másik két
kórházának – Békéscsaba és Orosháza újszülöttosztályáról is megvalósult.
Békés megye rossz gazdasági mutatói
ellenére az 1996. évi 15,1‰-es csecse-

DR. DÉR LÁSZLÓ FÔORVOS
az ortopédia és traumatológia szakorvosa
Rendelési idô: hétfô 17.00–18.00
A magánrendelés helye: Békéscsaba, Réthy Pál Kórház,
sebészeti tömb, fszt. 011. (I. sz. traumatológiai szakrendelô)

môhalálozáshoz képest 2010-ben 4,4‰re történô csökkenés eléréséhez a koraszülött-szállítás megszervezése és egyre
biztonságosabb kivitelezése nagyban
hozzájárult. 2009-ben az 1500 gramm
alatti születési súlyúak túlélési aránya
91,7%-os, ami országosan a második legjobb eredmény (országos átlag: 81,3%).
A minôségi túlélés tekintetében is
kedvezôek az eredmények, kevesebb a
szemészeti, neurológiai, pulmonológiai
szövôdmény. 2010-re a megye csecsemôhalálozási mutatói az ország legjobbjai közé kerültek. (Országos átlag: 5,3‰,
Békés megye: 4,4‰.)
A Heim Pál Egészség Díjat ünnepélyes
keretek között, elsô alkalommal Heim Pál
professzor születésének 135. évfordulóján, 2010. november 30-án adták át. A pályázatot bíráló szakmai bizottság az elért
eredmények alapján számos pályázó közül
legméltóbbnak a gyulai Pándy Kálmán
Kórház Gyermekosztályán dolgozó, Szabó
Edit által vezetett kora-újszülöttszállítást
végzô munkacsoportot választotta a Heim
Pál Egészség Díj odaítélésére.

Lapunk fél év múlva
jelenik meg ismét.
Amennyiben hirdetni szeretne benne,
hívja a 70/639-1842-es telefonszámot.

Bejelentkezés: +36-30/339-2113

Gyulakonyha Nonprofit Kft.

DR. KOCSONDI ERIKA

5700 Gyula, Szent István u. 29/1.
E-mail: gyulakonyha@t-online.hu
Tel.: 66/361-348, 66/466-544.
Tel./fax: 66/466-544 • www.gyulakonyha.hu

fog- és szájbetegségek szakorvosa
gyermek- és felnôtt fogászati ellátás
Szolgáltatások:
• tömés • gyökértömés • kivehetô és rögzített fogpótlás
• foghúzás • fogfehérítés • fogfluorozás • fogkô-eltávolítás
• Bemer kezelés

FOGFEHÉRÍTÉSI AKCIÓ!
UGYANITT BEMER TERÁPIA!
u Kezelés u Szaktanácsadás u Bérbeadás u Forgalmazás

A BEMER terápia sikeresen alkalmazható:
Vérkeringési és vérellátási zavarok • Diabetes szövôdményei • Mozgásszervi betegségek • Reuma •Bôrbetegségek
• Fájdalomcsillapítás • Anyagcserezavar • Sebgyógyítás •
Sportteljesítmény • Stressz • Egyes májbetegségek • Fülzúgás • Szédülés • Potenciazavar

Közétkeztetés • Családi és céges rendezvények • Lakodalmak
Állófogadások • Kerti és grillpartik

BABABOLT
Babakelengyék,
babakocsik, kiságyak,
etetôszékek,
autósülések, járókák,
bébiruházat

Gyula, Rákóczi F. u. 4.
(a piacnál)

Tel.: 66/465-489;
30/318-9181

Lôrinczné György Anikó

Grafológus,írásszakértô

• Személyiségvizsgálat kézírás alapján
• Gyermekrajzok elemzése
• Író személy azonosítása
• Elôadások megtartása
E-mail: lorinczaniko@globonet.hu
Tel.: 66/482-410, 30/953-5132

Hajduné dr. Nagy Katalin
gyermekgyógyász,
gyermektüdôgyógyász,
diabetológus fôorvos
Rendelési idô:
kedd 17–18 óra

BEMER alkalmazási terület: • Betegségek széles körében,
önállóan vagy kiegészítô terápiaként • Egészségmegôrzés
• Prevenció • Fizikai teljesítménynövelés

Rendelés helye:
Pándy Kálmán Kórház,
gyermek-tüdôgyógyászati
rendelô (Gyula, Kárpát u. 11.)

Rendel: Gyula, Kenyérsütô u. 33/a
Bejelentkezés: 66/362-638, 30/928-1006

Bejelentkezés csak
idôpont-egyeztetés után!

Tel.: 06-20/972-1126

H–6400 Kiskunhalas, Semmelweis tér 16.
Tel.: +36-30/939-4169, +36-77/421-455
Fax: +36-77/421-205, +36-20/807-7222
www.csipkehotel.hu, recepcio@csipkehotel.hu

Kiskunhalas belvárosában, a VÁROSI GYÓGY- ÉS
STRANDFÜRDÔ közvetlen szomszédságában várja Önt a 30 szobás szálloda. Ideális helyszín pihenésre vagy aktív kikapcsolódásra vágyó turisták,
átutazók, üzleti vendégek,csoportok számára is.
ÉTTERMÜNKBEN széles étel - és italválasztékot kínálunk, kedvezô árakon, udvarias kiszolgálással.
Kényeztesse testét és lelkét WELLNESS RÉSZLEGÜNK szolgáltatásaival: pezsgômedence, infraés finn szauna, gôzkabin, masszázs, SpinRacing
terem.
KONFERENCIATERMÜNKBEN vállaljuk esküvôk,
lakodalmak, üzleti találkozók, csapatépítô tréningek, konferenciák lebonyolítását.
AKTUÁLIS AJÁNLATAINKRÓL, egyéni és csoportos kedvezményeinkrôl keressen bennünket elérhetôségeinken!
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Jog az egészségügyi ellátáshoz

Az egészségügyi törvény külön fejezetben
szól a betegek jogairól és kötelességeirôl.
Ezek közül elôször az egészségügyi ellátáshoz való jogot szabályozza. Ez a jog mindenki számára biztosítja az egészségügyi
ellátást. Minden betegnek joga van – jogszabályokban meghatározott keretek között – az egészségi állapota által indokolt,
megfelelô, folyamatosan hozzáférhetô és
az egyenlô bánásmód követelményének
megfelelô ellátáshoz. Minden betegnek
joga van sürgôs szükség esetén az életmentô, illetve a súlyos vagy maradandó
egészségkárosodás megelôzését biztosító
ellátáshoz, valamint fájdalmának csillapításához és szenvedéseinek csökkentéséhez. A betegnek a törvény szerint joga van
az állapota által szakmailag indokolt szintû
egészségügyi szolgáltató és – ha a jogszabály kivételt nem tesz – a választott orvos
egyetértésével az ellátást végzô orvos

BETEGJOGI KÉPVISELÔ: Dr. Lengyel László.
Személyesen találkozhatnak vele:
• A gyulai kórházban hétfôi és szerdai napokon, 8–12 óra között
(kivéve a hónap elsô hétfôjét).
• A megyei tüdôkórházban a hónap elsô hétfôjén, 8–12 óra között.
• A békéscsabai kórházban keddi és csütörtöki napokon, 8–11 óra között.
• A szeghalmi betegek részérôl elôzetes, telefonos idôpont-egyeztetés szükséges.
Ha telefonálni szeretnének munkaidôben, a 20/48-99-537-es számon hívhatják dr. Lengyel Lászlót.

megválasztásához, amennyiben az egészségi állapota által indokolt ellátás szakmai
tartama, az ellátás sürgôssége vagy az ellátás igénybevételének alapjául szolgáló jogviszony ezt nem zárja ki. Az orvosválasztás
joga az egészségügyi szolgáltató mûködési
rendjének megfelelôen gyakorolható. Az
intézményeket köti a területi ellátási kötelezettség, ennek teljesítése az elsôrendû, ezért más ellátási területrôl érkezô
beteg ellátási igényét emiatt elutasíthatja.
Amennyiben a beteg az adott egészség-

ügyi szolgáltatónál nem részesíthetô az
egészségi állapota által indokolt legrövidebb idôn belül a szükséges ellátásban,
tájékoztatni kell ôt arról, hogy az adott ellátás mely egészségügyi szolgáltatónál biztosítható vagy elérhetô. A törvény azt is
rögzítette, hogy a betegnek joga van az ellátó orvossal a magyar nyelvû kapcsolattartásra. Ez a rendelkezés azért került be
a törvénybe, mert egyre több hazánkban a
nem magyar anyanyelvû orvos vagy orvos(Folytatjuk)
tanhallgató.

Fortuna Villa I–II.
Hévíz
Családias panzió Hévíz
villanegyedében
(700 m-re a tótól és 7 km-re a Balatontól)

Szolgáltatásaink:

H–8380 Hévíz, Fortuna u. 1.
http://www.fortunavilla.hu
E-mail: info@fortunavilla.hu
Tel.: +36-83/343-179, + 36-20/988-7685

• büféreggeli
• szauna, pezsgôfürdô
• kültéri
úszómedence
• masszázs
• pedikûr, manikûr

Kiadja a BetûNet Média- és Hírügynökség Kft. • Engedélyszám: 163/0160/3/2010 • Felelôs
kiadó-szerkesztô: Gy. Nagy Ágnes ügyvezetô • Telefon: 06-66/640-310 • Mobil: 06-70/639-1842
• Nyomtatás: Bentos-Print Kft., 5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 18. • Megjelenik félévente,
10 000 példányban • A lapban megjelent hirdetések tartalmáért a kiadó nem vállal felelôsséget.
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Békés Megyei Hajnal István
Szociális Szolgáltató Centrum

Coronella Patika és
Orvosi Centrum

Székhely:
5630 Békés, Farkas Gyula u. 2.

Intézmény szakmai szolgáltatásai:
Idôsotthoni ellátás
Békés, Hajnal István Idôsek Otthona
Füzesgyarmat, Borostyánkert Otthon
Fogyatékos személyek nappali
ellátása
Dévaványa, Borostyánkert Otthon
Okány, Nefelejcs Otthon
Vésztô, Nefelejcs Otthon
Fogyatékos személyek ápoló-gondozó
otthona
Dévaványa, Borostyánkert Otthon
Okány, Nefelejcs Otthon
Vésztô, Nefelejcs Otthon

FUTAKI GÁBORNÉ,
az FLP független termékforgalmazója kiváló minôségû,
ALOE VERA alapú italokkal, táplálékkiegészítôkkel,
kozmetikumokkal, valamint ezekkel kapcsolatban
12 éves tapasztalattal, hasznos információkkal áll meglévô
és leendô fogyasztói rendelkezésére.
Elérhetôségek:
H–5700 Gyula, Budapest krt. 1.
Telefon: 06-66/462-742; 06-70/631-5190
E-mail: ginsenguz@t-online.hu
Web: www.foreverliving.com

Fogyatékos személyek ápológondozó célú lakóotthona
Dévaványa, Harmónia, Indigó,
Türkiz lakóotthonok
Okány, Smaragd lakóotthon
Vésztô, Rubin lakóotthon
Támogató
szolgáltatások
Étkeztetés
Takarítás
Mosodai tevékenység

Telefon: 06-66/411-044
Fax: 06-66/416-524
E-mail: info@hajnalotthon.hu
www.hajnalotthon.hu

Enquist pont, diétás szaküzlet
5700 Gyula, Jókai u. 28/B

Prevenciós és
terápiás lábbelik

Nyitva tartás: h.–p. 9.00–17.00
Telefon: +36-30/265-6064
E-mail: hevi8@t-online.hu

Dr. Ilyés Anna Mária
fül-orr-gégész és audiológus szakorvos
Rendelési idô: hétfô és csütörtök 16.30-tól 18.30-ig
Rendelô: Gyula, Nürnbergi u. 1., Coronella Orvosi Centrum

Mobil: 06-30/995-7498

Dr. Pólay Anna

Ingyenes konzultáció!

bôrgyógyász-kozmetológus magánorvos
SPECIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK:
SZÉPÉSZETI BEAVATKOZÁSOK:
– ráncfeltöltés
– ajakformázás, nagyobbítás, begyesítés
– pattanások utáni hegek feltöltése
– Mezoterápia-bôrfiatalítás (injekciós
kezelés különbözô készítményekkel)
BÔRSEBÉSZETI BEAVATKOZÁSOK:
– anyajegyek, szemölcsök
– kisebb bôrdaganatok eltávolítása
– benôtt köröm mûtéti megoldása
Mobil: 06-20/498-1661,

06-30/295-6078

– zavaró mimikai ráncok elsimítása
– kórosan fokozott hónalji izzadás
megszüntetése (Botox-kezelés)
– májfoltok, öregedési foltok
lehámlasztása
– seprôvénák (láb) injekciós kezelése
Rendelô: Coronella Orvosi Centrum
Gyula, Nürnbergi u. 1/B
Elôjegyzés: 06-66/362-606
Hétfô–szerda–péntek délután
14.00–18.00-ig

• Alfahullámok térképezése, alfahullámteljesítménymérés.
• Alfagyakorlatok mûszer segítségével.
Memória, szellemi teljesítménycsökkenés
Tevékenységek:
mûszeres mérése.
Fejfájás, szédülés, mozgászavarok,
• Epilepszia betegség kivizsgálása,
gerincbántalmak vizsgálata.
gyógyszerbeállítás, gyógyszerhatás mûSZÁMÍTÓGÉPES AGYVIZSGÁLAT!
szeres elemzése.
Rendelés: csütörtök 16.00–18.00 • Coronella Orvosi Centrum, Gyula
Bejelentkezés a 06-66/362-606-os telefonon

DR. SZABÓ MIHÁLY

ideggyógyász fôorvos, a klinikai
neurophysiologia szakorvosa

Orvosi rendelõk, irodák és üzlethelyiségek
korlátozott számban bérelhetôk

Információ: 30/935-4543

Kikapcsolódásra vágyik? Pihenni szeretne,
felejtve a mindennapok rohanását?
Szeretettel várunk mindenkit
– fiatalokat, családokat és persze nyugdíjasokat –

a

NÉVERI-TÓ

csodálatos környezetébe!
Vállaljuk céges rendezvények,
horgászversenyek,
osztálykirándulások
és horgásztáborok
lebonyolítását.
Érdeklôdjön a tógazdánál: Balogh Lajos, 06-70/565-8898
Elérhetôség: www.megujultneverito.freewb.hu

