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Következô lapszámunk
fél év múlva jelenik meg.Hirdetésfelvétel:06-70/639-1842

Kígyó Gyógyszertár
Nem csak patika

B É R PA L O T A – N A G Y PA T I K A

Nem csak patika

� Gyógyvizek
� Gyógyteák
� Immunerősítők
� Kozmetikumok

– Babaápolás
– Fogápolás
– Hajápolás
– Napvédelem
– Testápolás

� Sebtapaszok
� Tápszerek
� Vércukormérők
� Vérnyomásmérők
� Vitaminok
� Havi és heti akciók

Közel 10-féle egészségpénztári kártya elfogadóhely. Bankkártyás fizetési lehetőség

6900 Makó, Széchenyi tér 8. (a Hagymatikum Fürdő mellett) • Tel./fax: (+36-62) 510-296 • www.mgytp.hu
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8–19, szombaton 8–12 óráig

Be mu tat ko zik a leg fi a ta labb osz tály
A ter mé szet ben meg ta lál ha tó kin csek
– a víz, a föld, a le ve gõ – jó té kony ha -
tást fej te nek ki a be teg em be rek szá -
má ra. E le he tõ sé ge ket a gyó gyí tás, az
egész ség me gõr zés szol gá la tá ba tud juk
ál lí ta ni a szel le mi és tes ti felf ris sü lés,
fáj da lom csil la pí tás esz kö ze ként.

A „Gyó gyi szap és nagy fo kú ás vá nyi-
anyag-tar tal mú vi zek ku ta tá sa a ha tá -
ron túli tér ség be n” prog ram fõ cél ja
an nak me gí té lé se, hogy az or lo va csai
iszap fáj da lom csök ken tõ ha tá sos sá gá val
kap cso la tos tör té nel mi, népi gyó gyá -
sza ti, em pi ri kus ta pasz ta la tok iga zol ha-
tó ak-e tu do má nyos me ga la po zott ság -
gal XXI. szá za di vizs gá la tok kal és ke -
ze lé sek kel.

Folytatás a 6. oldalon »

A moz gás szer vi re ha bi li tá ci ós osz tály száz hat éves kór há zunk leg fi a ta labb osz tá lya, a Ma gya ror -
szá gon mû kö dõ re ha bi li tá ci ós osz tá lyok kö zül a le gú jab bak közé tar to zik. Az itt fo lyó mun ká ról
szól dr. Jan ka Csa ba osz tály ve ze tõ fõ or vos írá sa la punk 3. ol da lán

Gyó gyí tó iszap
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Rendelési idô:
hétfôtôl péntekig 13–19 óráig
Telefon: +36-70/3722-648
E-mail: info.onko@med.u-szeged.hu

A rendelés helyszíne: 6722 Szeged, Tisza Lajos krt. 97.
(rendelôintézet), I. emelet 34.

Az elsô konzultáció és orvosi vizsgálat díja
6000 Ft, amely magában foglalja a szakma
szabályai szerinti teljes körû orvosi vizsgá-
latot. A további vizsgálatok és kezelések a
beteg szükségletei szerint történnek, a kli-
nika európai színvonalú elméleti és tárgyi
szakmai hátterével, tapasztalt szakorvo-
sok együttmûködésével.

A szegedi Onkoterápiás Klinika
konzultációs lehetôséget

és komplex onkológiai ellátást kínál

külföldi páciensek részére,
térítési díj ellenében.

Intézményünkben mód van bankkártyás fizetésre is!

Dr. Dósa Piroska
bôr- és nemigyógyász, kozmetológus szakorvos

megnyitotta magánrendelését
Makó, rendelôintézet, 16-os szoba

Rendelés: szerdán 14–16 óráig • Tel.: 30/949-5323

SZTE Bôrgyógyászati és Allergiológiai Klinika
Szeged, Korányi fasor 6.

Rendelés: kedden 14–17 óráig • Tel.: 62/545-274

BEAVATKOZÁSOK:
• gyermek- és felnôttbôrgyógyászat
• anyajegyek vizsgálata
• pikkelysömör kezelése, gondozása
• allergia kivizsgálása, kezelése
• lógó szemölcs eltávolítása
• pattanás kezelése
• értágulat, seprûvénák kezelése
• bôrfiatalító kezelések
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A re ha bi li tá ci ós szük ség let nek meg fe le lõ en fej lõd nek

Be mu tat ko zik a leg fi a ta labb osz tály

A moz gás szer vi re ha bi li tá ci ós osz tály
száz hat éves kór há zunk leg fi a ta labb
osz tá lya, a Ma gya ror szá gon mû kö dõ
re ha bi li tá ci ós osz tá lyok kö zül a leg -
újab bak közé tar to zik. 2007. áp ri lis 1-
jé tõl a ne u ro ló gi ai osz tá lyon be lül
szer ve ze ti egy ség ként mû kö dött, majd
2008. szep tem ber 1-jé tõl vált önál ló -
vá. Elõ ször negy ven, majd to váb bi tíz
se bé sze ti re ha bi li tá ci ós ág gyal bõ vül ve
vé gez tük te vé keny sé gün ket. A ré gió
po pu lá ci ó já nak re ha bi li tá ci ós igé nye
sze rint az osz tály kez det ben fõ leg ne u -
ro ló gi ai, re u ma to ló gi ai, ge ri át ri ai re ha -
bi li tá ci ót vég zett.

A szak mai kö ve tel mé nyek nö ve ke -
dé se és az SZTE kli ni ká i nak nö vek võ,
vál to za tos ská lá jú re ha bi li tá ci ós szük -
ség le te mi att szük sé ges sé vált ve gyes
pro fi lú osz tály lét re ho zá sa, mely nek
fel té te le it a kór ház üze mel te tõ je és
szak mai ve ze té se te rem tet te meg.

KÜL DE TÉ SI NYI LAT KO ZAT

A ma kói Dr. Di ós szi lá gyi Sá mu el Kór -
ház-Ren de lõ in té zet re ha bil tá ci ós osz tá-
lya kül de té si nyi lat ko zat ban ha tá roz za
meg fe la da ta it a komp lex re ha bi li tá -
ciós el lá tás ban, amit az idõ sza kos mi -
nõ ség biz to sí tá si au di tok so rán el len -
õriz nek.

Az osz tály a kór ház egy sé ges, kom -
pakt szer ve ze te ként mû kö dik. Az el lá -
tás öt ven ágyon, te rü le ti leg negy ven
plusz tíz ágy ra eloszt va (negy ven ágy
ve gyes pro fi lú, tíz se bé sze ti jel le gû)

fo lyik. A re ha bi li tá ci ós szak ren de lés
he ten te két al ka lom mal, hét fõn és
csü tör tö kön ket tõ, il let ve há rom órá -
ban a já ró be teg-szak ren de lés épü le té -
ben van.

Osz tá lyun kon je len leg ne u ro ló gi ai
(stro ke, SM, pe ri fé ri ás és cent rá lis
ideg ká ro so dá sok), posztt ra u más (váz -
izom rend szer sé rü lé sei, tra u más am -
pu tá ci ók, mul ti- és po lit ra u ma ti zá ció
után), or to pé di ai (pre- és posz to pe ra -
tív, ízü le ti imp lan tá ci ós arth rop las ti ca
utá ni), se bé sze ti (ke rin gé si és egyéb
szö võd mé nyek mi at ti am pu tá ci ók,
nagy se bé sze ti mû té tek után), re u ma to-
ló gi ai (RA, de ge ne ra tív ízü le ti el vál to -
zá sok stb.) és ge ri át ri ai re ha bi li tá ci ót
vég zünk.

TE AM MUN KÁ BAN

Az osz tá lyon szer ve zett te am mun ka
fo lyik, a kli ens és hoz zá tar to zói mel -
lett re ha bi li tá ci ós és ne u ro ló gus sza k -
or vo sok, szak kép zett nõ vé rek, pszi cho-
ló gus, gyógy tor ná szok, er go te ra pe u ta,
lo go pé dus, szo ci á lis mun kás, fi zi o te rá -
pi ás as szisz ten sek, or to péd mû sze rész
dol go zik. A bel gyó gyá szat (kar di o ló -
gia, di a be to ló gia, gaszt ro en te ro ló gia),
uro ló gia, or to pé dia, se bé szet, tra u ma -
to ló gia, anesz te zi o ló gia, sze mé szet, fül-
orr-gé gé szet kon zí li um for má já ban el -
ér  he tõ.

Cé lunk a WHO és a Re ha bi li tá ci ós
Szak mai Kol lé gi um meg ha tá ro zá sá nak
meg fe le lõ en a sé rült em ber önel lá tá -
sá nak, élet mi nõ sé gé nek, ak tív csa lá di

és tár sa dal mi sze re pé nek ko rai, tel jes
vagy le he tõ ség sze rint leg jobb hely re -
ál lí tá sa. A mi nõ sé gi re ha bi li tá ció elé ré-
sé hez és szin ten tar tá sá hoz dol go zó ink
rend sze res szak mai to vább kép zé se ken
vesz nek részt.

Az osz tály a fen ti e ken kí vül rész le -
tes mû kö dé si rend del és an nak kö vet -
ke ze tes be tar tá sá val, fo lya ma tos be teg-
e lé ge dett ség-meg fi gye lés sel, rend sze res
el le nõr zé sek kel igyek szik az el lá tást
ma gas szin ten tar ta ni.

TÍZ ÁG GYAL BÕ VÜL

A kli en sek a be u ta lás rend jé nek meg -
fe le lõ en a moz gás szer vi pro fil sze rin ti
(ne u ro-mus cu lo-sce le ta lis) szak ren de -
lé sek rõl, kon zí li um alap ján a kór ház
osz tá lya i ról, hely szí ni kon zí li um vagy
te le fo nos meg be szé lés sze rint a kör -
nye zõ kór há zak ból és kli ni kák ról, il let -
ve az or szág bár mely te rü le té rõl elõ -
jegy zés sze rint ve he tõk fel (fel té te le it
lásd fen tebb). A gyors, il let ve ma ra -
dan dó ká ro so dás sal ve szé lyez te tet tek
(pl. akut el lá tó osz tály ról a lá ba do zás
idõ sza ká ban) elõnyt él vez nek, a ter ve -
zet ten, elõ jegy zés sze rint re ha bi li tál -
ha tók az ak tu á lis ka pa ci tás tól füg gõ en
lesz nek fel vé ve, a vá ra ko zá si idõ át la -
go san egy hó nap. Kül föl di és fi ze tõ be -
teg-el lá tást a ka pa ci tás tól füg gõ en
vég zünk. Cél a ko rai re ha bi li tá ció, ami
a kör nye zõ és tá vo lab bi kór há zak kal
szo ros kap cso lat tar tást igé nyel.

Osz tá lyunk a kö ze ljö võ ben tí zá gyas
nap pa li kór há zi el lá tás sal bõ vül, mely
a ma kói gyógy für dõ ben mû kö dik, ahol
biz to sí tott a be te gek szé les körû bal -
neo-fi zi ko te rá pi ás el lá tá sa. Ezentúl ter-
vez zük az osz tály ti zen öt ágyas bõ ví té -
sét a ne u ro re ha bi li tá ció te rü le tén. 

Dr. Jan ka Csa ba
osz tály ve ze tõ fõ or vos

A FEL VÉ TEL FEL TÉ TE LEI:
Akut be teg ség nincs
Sta bil, ter hel he tõ fi zi ká lis,
bel szer vi és lel ki ál la pot
A ja vu ló funk ci o ná lis ál la pot
elé ré sé nek re á lis le he tõ sé ge
Meg ha tá ro zott re ha bi li tá ci ós cél
Együtt mû kö dõ kés zség

A ma kói gyógy für dõ ben biz to sí tott a be te gek
szé les körû bal neo-fi zi ko te rá pi ás el lá tá sa

Cél a ko rai re ha bi li tá ció
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MAGÁN ULTRAHANG-
DIAGNOSZTIKA

Makó, Úri u. 8–12. fszt. 4. www.ultrahang.teleline.hu

Makó-kártya-elfogadóhely!

Rendel: Dr. Csipak Klára Dr. Makula Éva
fôorvos fôorvos
(Rtg 2000 Bt.) (Calciomed Bt.)

06-20/581-7857 06-30/368-5274
Hívható munkanapokon 8 és 18 óra között.

Szerda: 8–14 óráig Hétfô: 15–19 óráig
Csütörtök: 13–17 óráig Kedd: 15–19 óráig

Páros hét:
Péntek: 8–14 óráig

Hasi, kismedencei szervek, pajzsmirigy, emlô, here, prosztata,
lágyrészek ultrahangvizsgálata

Keringési vizsgálatok: nyaki erek, végtagi artériák és vénák

Ízületek, csecsemô csípôszûrés (csípôficam)

Telefonos elôjegyzés esetén várakozási idô nélkül!

6900 Makó, Hunyadi u. 9.
Bejelentkezés:

06-62/209-909, 06-20/289-8377
E-mail: hallascentrum@invitel.hu

Szolgáltatásaink:

ingyenes
hallásszûrés

hallásgondozás,
szaktanácsadás

fülillesztékek

zajvédô és uszodai
füldugók

tb-támogatott
hallókészülékek

jelzôrendszerek

hallókészülékek
szervizelése

elemellátás

fül-orr-gégészeti
góckutatás

fülzúgás és szédülés
kezelése

allergia- és
szaglásvizsgálatok

melléküreg-
gyulladások
gyógyítása

rekedtség és
horkolás kezelése

mûtéti
beavatkozások

plasztikai mûtétek

fájdalmatlan
fülbevaló-
behelyezés

DR. TÓBIÁS ERZSÉBET
gyermekgyógyászati

magánrendelés
Schüssler biokémiai sóterápia

arcdiagnosztika alapján.
Magánrendelés:

Makó, Eszperantó u. 11.
Rendelési idõ:

hétfõ, csütörtök 17–19 óráig
Sürgõsség esetén telefonon

egyéni idõpont kérhetõ.
Bejelentkezés: 06-70/314-1727

Elérhetõség:
Honlap: http://drtobias.hupont.hu

E-mail: dr.tobias@freemail.hu

HARMÓNIA 2010
Elérhetôségek:

6900 Makó, Aradi u. 42.
Tel.: 62/638-824, 30/9659-833
E-mail: apothek@citromail.hu

Egészségfejlesztô
tevékenységeim:

• diapozitív metódus terápia
(a magzatkori stresszoldás),

• diapozitív masszázs
(stresszlevétel)

• Schüssler-arcdiagnózis
(ásványisó-hiányállapot
rendezése)

• pulzálómágnes-terápia
(a jobb vérkeringésért)

MAKÓ-KÁRTYA-ELFOGADÓHELY!

SZABÓNÉ
FAZEKAS ZSUZSA

DR. KOCSIS ERNŐ
szülész-nőgyógyász főorvos
Magánrendelés: Makó, Révai u. 7.

Telefonos bejelentkezés:
06 20/886-0328 (hívható 8–19 óráig)

Tevékenységeim: terhesgondozás, szülés levezetése hagyományos
módon és igény szerint hipnorelaxációs technikával, teljes körű nőgyó-
gyászati rákszűrés, emlőszűrés, osteoporosis- és klimax-diagnosztika
és -gondozás, ultrahang-diagnosztika, mindemellett természetesen
az általános nőgyógyászati diagnosztika és terápia. Magánrendelése-
men igénybe vehető szolgáltatások: mágnes- és fényterápia.

Rendelési idő: kedden és csütörtökön 17–19 óráig
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Em lé ke zés a bal ne o ló gia meg te rem tõ i re

Dr. Bat ka Ist ván ne vét hall va a gyógy -
iszap (1961) jut eszünk be. Son ko di né
volt az elsõ, aki re u ma to ló gi ai ren de -
lést kez dett (1961) né hány órá ban
Ma kón. Dr. Szi e big Fe renc fõ or vos nak
– aki 1951-tõl dol go zott kór há zunk
né va dó já val, dr. Di ós szi lá gyi Sá mu el -
lel – óriá si sze re pe volt a für dõ gyó -
gyá sza tá nak be in dí tá sá ban (1982). Rá
e so rok író ja ta ní tó mes te re ként em lé -
ke zik, aki tõl nem csak a szak mát, az
alá za tot, a be te gek irán ti tisz te le tet,
sze re te tet, ha nem a mér he tet len em -
ber sé get és el hi va tott sá got kap ta.
„Nem az a mes ter, aki meg ta nít va la -
mi re, ha nem aki me gih le ti a ta nít -
ványt, hogy leg jobb tu dá sát lat ba vet ve
föl fe dez ze azt, amit már ad di gi is tu -
dott.” (Pa u lo Co el ho)

Dr. Do mo kos Zsu zsa neve fém jel-
zi a má sik ter mé sze ti kin csün ket, a
gyógy vi zet (1988). Rend kí vül nagy tu -
dá sú, aka ra tos, be te ge i ért min den re el -
szánt kol lé gá nak is mer tem meg. Min -
de nek elé és fölé a be te get, a szak mát
he lyez te.

Kro no ló gi ai sor ban idéz zük fel a bal -
ne o ló gia tör té ne tét vá ro sunk ban!
• 1961: Gyó gyi szap, az elsõ re u ma to -

ló gi ai ren de lés be in dí tá sa fi zi ko te rá -
pi á val (URH, gal ván, mik ro hul lám).

• 1963: A vá ro si tisz ta sá gi für dõ („nép-
la vó r”) lét re jöt te.

• 1970. október 1.: Meg kez di mû kö -
dé sét a fõ ál lá sú re u ma-szak ren de lés
vá ro sunk ban fi zi ko te rá pi á val.

• 1970. november 7.: Kór há zunk mel -
lett átad ták a je len le gei szak ren de -
lõt.

• 1982: A gyó gyá szat be in dí tá sa a für -
dõ ben (gal ván, re ke szes gal ván, UH,
mas százs, iszap ke ze lés, tan gen tor,
gyógy tor na).

• 1988: Újabb ter mé sze ti kincs ke rül
a bir to kunk ba: a gyógy víz.

• 1991: Für dõn ket gyógy für dõ vé mi -
nõ sí tet ték.

Idõ ben azó ta ha tal mas utat tet tünk
meg, 2007-ben négy csil lag gal mi nõ sí -
tet te a szak ma a ta nu szo dán kat. Ugyan-
eb ben az év ben az egés zsé gü gyi re for -
mok kap csán osz tá lyok szûn tek meg,
de struk tú ra vál tás ré vén kór há zunk -
ban re ha bi li tá ci ós osz tály kezd te meg
mû kö dé sét. A moz gás szer vi be te ge ink
szá má ra mi is rend kí vül fon tos nak tart -
juk a bir to kunk ban levõ isza pot és vi -
zet al kal maz ni, hi szen be bi zo nyo so dott
tény, hogy a komp lex bal ne o fi zi o te rá -
pia men nyi re ha té kony a moz gás szervi
be te gek szá má ra. Ezért egye dü lál ló
együtt mû kö dést kez de mé nyez tünk, il-
let ve foly ta tunk a für dõ vel, mind az
osz tá lyos, mind az am bu láns be te ge -
ink szá má ra.

Szi e big fõ or vos úr kér dé se i vel zá -
rom a fen ti em lé ke zést. „Ér de mes
volt-e ezt így csi nál ni, Makó ha tár vá -

ros, für dõ vá ros sá fog-e fej lõd ni, a nyu -
ga ti tu riz mus idáig el fog-e érni? Az
egés zsé gügy pénz hi á nyos hely ze té ben
meg va ló sul-e az osz tály, a für dõ fej -
lesz tés, gon dol nak-e a re u más be te -
gek re?”

Az idõ õket iga zol ta: ér de mes volt
ezt a hos szú és rö gös utat vé gig jár ni. A
dé del ge tett álom va ló ság gá vált! 2012.
január 20-án ad ták át a Hagy ma ti ku -
mot (a für dõk für dõ jét).

Or vos ként, ma kó i ként õszin tén és
tisz ta szív bõl aján lom Makó ter mé sze -
ti kin cse it, a bal ne o ló gia egyik te rá pi ás
esz kö ze ként a de ge ne ra tív, moz gás szer-
vi meg be te ge dé sek ben szen ve dõk nek.
Bí zom ab ban, hogy mi nél szé le sebb
kör ben a ma ro si isza pot és gyógy vi zet
al kal maz ni fog juk a be te ge ink gyó gyu -
lá sa ér de ké ben. Re mél jük, hogy vá ro -
sun kat né hány év múl va már nem csak
a hagy má ról, ha nem ter mé sze ti kin -
cse i rõl is is mer ni fog ják. En nek tük ré -
ben meg ho no sod hat egy új ipa rág, a
tu riz mus és gyógy tu riz mus.

Szá munk ra kö te les ség a meg kez -
dett úton mél tó mó don to vább ha lad -
ni, sõt foly tat ni elõ de ink mun ká ját.
Eh hez kí vá nok ma gunk nak, ma kó i ak -
nak sok si kert!

Dr. Széll Sára
re u ma to ló gus fõ or vos

Dr. Bat ka Ist ván, dr. Fer di nánd Má ria (Son ko di né), dr. Szi e big Fe renc és dr.
Do mo kos Zsu zsan na. Kik õk? Mi ben nük a kö zös? Or vo sok, akik a gyó gyí -
tás mel lett el hi va tot tak a vá ros fej lõ dé se ér de ké ben. Tele vol tak ter vek kel,
am bí ci ók kal, rend kí vül ha la dó gon dol ko dá sú, elõ re lá tó em be rek, kol le gák.
Kér dé sük, ho gyan hasz no sít ha tó a gyógy víz és gyó gyi szap.

Már ak kor gon dol tak a re u más be te gek kap csán re u ma kór ház ra, re u ma -
osz tály ra, nap pa li kór ház ra, für dõ fej lesz tés re… Ezen túl fe lis mer ték: az ide -
gen for gal mi egy ség (gyógy szál ló, gyó gyü dü lõ) lét re ho zá sa, egy ben a für dõ -
gyó gyá szat fej lesz té se a gyógy víz és gyó gyi szap be vo ná sá val elõ moz dí ta ná
Makó fej lõ dé sét.

Korabeli felvétel dr. Batka Istvánról – a Maros parton
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Folytatás az 1. oldalról »

A vá lasz ra váró kér dés te hát: a csí põ-
vagy tér dí zü le ti arth ro sis ban szen ve dõ,
va la mint egyes nõ gyó gyá sza ti be teg -
ség cso por tok nál a ti ze nöt iszap ke ze lés
ho gyan be fo lyá sol ja a be te gek fáj dal -
mát, élet mi nõ sé gé nek vál to zá sát.

Az or lo va csai iszap le lõ he lye Ke let-
Bács ka kö zép sõ ré szén, Ada kö zség te -
rü le tén, Mo hol te le pü lés ha tá rá ban, a
Ti sza fo lyó bal part ján, az Új vi dék–
Zen ta re gi o ná lis út tól min tegy há rom
ki lo mé ter tá vol ság ban van.

Az iszap az or lo va csai le lõ he lyen
hos szú ge o ló gi ai tör té nel mi idõ szak
fo lya mán jött lét re, a va la mi ko ri fo lyó
se kély vizû mé lye dé sé ben. A fák kal és
buja nö vény zet tel kö rül vett tóba az ál -
lat- és nö vény vi lág szer ves ma rad vá -
nyai ke rül tek, ke ve red ve a szél vagy
idõn kén ti ví zá ram út ján oda hor dott
szer vet len por sze rû agya gos-ho mo kos
anya gok kal. Ily mó don fi nom szer ves
és szer vet len anya gok üle ped tek le,
ame lyek ma a sö tét bar ná tól a fe ke té ig
ter je dõ színs ká lán mo zog nak. Az Or -
lo va csa ta vacs ka ma 0,5 hek tár te rü -
let re csök kent. Va la mi kor e tó sok kal
na gyobb te ret fog lalt el, így az iszap
le lõ he lye több mint 25 hek tárt tesz ki.

Egés zsé gü gyi szem szög bõl az iszap
mi nõ sé gét kö zel hat van la bo ra tó ri u mi
ana lí zis út ján vizs gál ták meg. Az elem -
zé se ket a ku ta tó fú rá sok út ján ka pott
iszap min tá kon haj tot ták vég re a szer -
bi ai kõ o lajipar új vi dé ki köz pon ti la bo -
ra tó ri u má ban 2011 szep tem be ré ben.

A ma kói kór ház ban 2011. szept em -
ber és de cem ber kö zöt ti idõ szak ban el -
vég zett, elõ re meg ter ve zett, pro to koll
sze rin ti iszap ke ze lé sek (teszt cso port)
és kont roll cso por tos ke ze lé sek alap ján
ke rült ös sze ál lí tás ra az a ta nul mány,
mely a vizs gá lat ered mé nye it rög zí ti.

A ke ze lé sek so rán a bal ne o te rá pi ás
sza kas szisz tens a fel me le gí tett kö rül -
be lül 42 °C fo kos isza pot fel vit te mint-
egy öt cen ti mé te res vas tag ság ban a cél-
te rü let re. A vizs gált iszap ál la gán nem
vál toz tat tunk, így az laza, kép lé keny,
krém sze rû ál la pot ban ke rült fel hasz -
ná lás ra. A be te gek el mon dá sa sze rint
már az iszap fel he lye zé se is kel le mes
ér zés sel töl töt te el õket. Ezu tán víz -
hat lan gu mi le pe dõ vel és gyap jú ta ka ró -

val tör tént az iszap pal ke zelt te rü let
be gön gyö lé se. A pá ci en sek har minc
per cig pi hen tek eb ben az ál la pot ban.
Eköz ben a me le get a test meg szok ja,
az iz mok eler nyed nek, el la zul nak, és a
gyó gyí tó fá zis kez de tét ve szi. A ke ze -
lést kö ve tõ en az isza pot lan gyos víz zel
mos ták le, majd a be teg még fél órát
töl tött kel le mes pi he nés sel.

A kont roll cso port tag jai a ma kói für -
dõ 37 °C fo kos csap vi zes me den cé jé -
ben har minc per cet tar tóz kod tak, majd
ezt kö ve tõ en fél órát pi hen tek még a
pi henõ szo bá ban.

Ös sze fog la ló an me gál la pít ha tó, hogy
az iszap ke ze lé sek ha tá sá ra szig ni fi káns
ja vu lás volt ki mu tat ha tó. Az ízü le tek
fáj dal ma, moz gás kor lá to zott sá ga ki fe -
je zet ten mér sék lõ dött, az ízü le ti funk -
ci ók ja vul tak.

A csap vi zes kont roll cso port ese té -
ben is némi ja vu lást ész lel tünk, a vál -
to zás va ló szí nû (hõ ha tás és pszic ho gén
té nye zõk is sze re pet ját szot tak), de
nem volt szig ni fi káns a ki in du ló ér té -
kek hez vi szo nyít va. A ja vu lás ról nem
mond ha tó el, hogy tar tós és ha té kony
lett vol na.

Az iszap pal több szö rös fáj da lom -
csil la pí tást ér tünk el, mind a kró ni kus
gyul la dá sok nál, mind az ízü le ti fáj dal -
mak nál. A ke ze lé sek al kal má val sem -
mi lyen mel lék ha tást, szö võd ményt, al-
ler gi ás vagy egyéb re ak ci ót nem ta pasz-
tal tunk.

A vizs gá la ta ink so rán elért ered mé -
nyek az or lo va csai pe lo id gyó gyí tó
hatá sá val ma gya ráz ha tó ak. Az iszap fi -
zi kai-ké mi ai tu laj don sá gai, ás vá nyi -
anyag-tar tal ma, sze mi ob jek tív és ob -
jek tív kli ni kai vál to zá sok, ered mé nyek
alap ján a vizs gá la tot vég zõk ja va sol ták
a gyó gyi szap pá mi nõ sí tést. Az ál ta lunk
al kal ma zott isza pot mint gyó gyi sza pot
ajánl juk a bal ne o ló gia egyik te rá pi ás
esz kö ze ként, el sõ sor ban de ge ne ra tív,
moz gás szer vi és egyes nõ gyó gyá sza ti
meg be te ge dé sek ben.

Gyó gyi szapku ta tá s
a ha tá ron túl

Azért is fon tos a szû rõ vizs gá la tok vég -
zé se, hogy még tü net men tes ál la pot -
ban fel de rít sük a be teg sé get, és így
las sít suk an nak elõ re ha la dá sát. (A pe -
ri fé ri ás ér be teg ség a köz tu dat ban ér -
szû kü let né ven ter jedt el, mely tü ne -
te ket csak elõ re ha la dott stá di um ban
okoz.)

A prog ram kez de te kor pá lyáz ni le he-
tett a rész vé tel re, ez a pá lyá zat si ke res
volt, és így a bel gyó gyá szat-hi per tó nia
szak ren de lé sün kön (hyper to ni a de cent -
rum) el kezd tük a szû rõ vizs gá la tok vég-
zé sét.

Tü net men tes pá ci en sek nél a be teg -
ség me gál la pí tá sá nak alap ja az úgy ne -
ve zett boka/kar in dex mé ré se, mely
egy sze rû, fáj da lom men tes, rö vid ideig
tar tó vizs gá lat. A vizs gá lat vég zé se kor
vér nyo más mé rõ re és ún. mini-Dopp -
ler ké szü lék re van szük ség, mely egy
kis mé re tû ult ra hang ké szü lék. A vér -
nyo más mé rõ és a Dopp ler ké szü lék
se gít sé gé vel mind két fel ka ron és mind-
két boka fe lett meg mér jük a vér nyo -
mást, és eb bõl szá mít juk ki a boka-kar
in de xet, mely ér té kek alap ján az eset -
le ges ér szû kü let mér té ké re is tu dunk
kö vet kez tet ni.

A bel gyó gyá szat-hi per tó nia szak ren -
de lé sen 2007 óta 2599 szû rõ vizs gá la -
tot vé gez tünk, eb bõl negy ve negy pá -
ciens nél di ag nosz ti zál tunk tü net men -
tes ér szû kü le tet. Ez utób bi pá ci en sek -
nél ál ta lá nos szív- és ér rend sze ri koc -
ká zatfel mé rést is vég zünk, és éven -
ként vis sza ren del jük õket kont roll vizs -
gá latra.

A szû rõ vizs gá la to kat je len leg is fo lya -
ma to san vé gez zük, je lent kez ni a 06-20/
4600-879 te le fon szá mon le het.

Dr. Kocz ka Mag da
bel gyó gyász-hi per to no ló gus,

ren de lõ in té zet-ve ze tõ

Egy sikeres pályázatról

Ereink
védelmében

A Ma gyar Hyper to nia Tár sa ság az
Egis Gyógy szer gyár tá mo ga tá sá val
2007-ben in dí tot ta el az Ereink vé -
del mé ben (ÉRV) prog ra mot, mely nek
cél ja, hogy fel de rít se a tü net men tes
pe ri fé ri ás ér be te gek szá mát, és is mé-
telt vizs gá lat tal, gon do zás ba vé tel lel,
ke ze lés sel csök kent se a kö rük ben
igen ma gas szív- és ér rend sze ri ha lá -
lo zást.

A kö vet ke zõ ana lí zi se ket vé gez ték el:

• az iszap ás vány ta ni (X-su ga ras és
mik rosz kó pos) ös sze té te le, 

• szem cse ös sze té te le, 
• va la mint fi zi kai-ké mi ai, ra di o ló gi ai

és mik ro bi o ló gi ai elem zé sek.
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Kiadja a BetûNet Média- és Hírügynökség Kft. • Engedélyszám: 163/2323/2/2011.
• Felelôs kiadó-szerkesztô: Gy. Nagy Ágnes ügyvezetô • Telefon: 06-66/640-310 •
Mobil: 06-70/639-1842 • Nyomtatás: Paus-Print Kft., 5600 Békéscsaba, Kétegyházi
út 18. • Megjelenik 10 000 példányban • A lapban megjelent hirdetések tartalmáért
a kiadó nem vállal felelôsséget.

Szentes legszebb részén, a belváros közelében, a Szé-
che nyi ligetben, közvetlenül az uszoda mellett található.
A kiváló és minden igényt kielégítô konyhánk, az ele-
gáns vendégtér, valamint a kellemes, hûsítô környezet
tesz bennünket a város egyik legvonzóbb vendéglôjévé.

Nyitva tartás: hétfôtôl csütörtökig 11–21,
pénteken és szombaton 11–22, vasárnap 11–21 óráig

Telefon: +36-63/400-397
E-mail: ligetetterem@invitel.hu
Weblap: www.ligetetterem.hu

DR. PÁPAY BEÁTA fogszakorvos
Rendelés helye:

6900 Makó, Liget u. 1/D
Rendelés ideje:

kedden és csütörtökön 15–18 óráig
Telefonos bejelentkezés: 06-70/218-5474

ERUDITIO-HUNGÁRIA KFT.
1055 Budapest, Honvéd tér 10/A  I. emelet 1.

Telefon: +36-1/786-02-88 • Fax: +36-1/786-0216
E-mail: info@eruditiokft.hu • www.eruditiokft.hu

Amennyiben ön is elkötelezett a minôségi
munkavégzés mellett, dolgozzunk együtt!

• Stressz- és konfliktuskezelô tréningek.
• Uniós fejlesztési programok teljes körû szakmai

koordinálása, szakértôi támogatása.
• Pályázatok közvetítése és készítése.
• Továbbképzési programok kidolgozása,

megszervezése.
• Konferenciák, tanácskozások, tájékoztatók,

szakmai napok szervezése.

Mond ják, egy jó í zû ne ve tés fél gyó gyu lás. Így hát az aláb bi rejt vényt akár hu mor -
te rá pi á nak is szán hat nánk… Jó szó ra ko zást kí vá nunk hoz zá ked ves be te ge ink nek!

A be teg a mû tõ asz ta lon fekszik. Meg kér di az or vos tól:
– Dok tor úr! Mi nek az a gu mi kesz tyû?

Az or vos vá la sza rejt vé nyünk meg fej té se.
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SZERAPISZ-MED
Egészségügyi Központ

Szerapisz-MedSzerapisz-Med

Az Ön egészségéért!
Az Ön egészségéért!
Az Ön egészségéért!
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E G É S Z S É G Ü G Y I
K Ö Z P O N T

6900 MAKÓ, Martinovics u. 3.
Telefon: 06-62/210-320 • Mobil: 06-30/920-0680

E-mail: serapismed@gmail.com • Web: www.szerapiszmed.hu

– Természetgyógyászat

– Belgyógyászat
– Kardiológia
– Diabetológia
– Hipertonológia
– Nôgyógyászat
– Urológia
– Sebészet
– Tüdôgyógyászat
– Bôrgyógyászat
– Pszichiátria

– Neurológia
– Gyermekgyógyászat
– Gyermekkardiológia
– Foglalkozás-egészségügy
– Fül-orr-gégészet
– Allergiológia
– Ultrahang-diagnosztika
– Érsebészet
– Endokrinológia
– Csontkovácsolás

Rendelés helye:
Makó, Lonovics sgt. 21.

Rendelés ideje:
csütörtökön 15–19 óráig

Bejelentkezés: 30/738-3356

E-mail: faboeva.dr@gmail.com
Honlap: www.nyugidoki.hu

Kaposvári József • CIPÉSZ
Telefon: (20) 501-8808

Nyitva: H–P: 9–17-ig, Szo: 9–13-ig, V: zárva

Kaposvári József • CIPÉSZ
Telefon: (20) 501-8808

� méretes és egyedi cipôk,
szupinálszandálok készítése és javítása

� ruhák javítása
� ollók és kések élezése
� egyéb bôripari termékek javítása
� zipzárak, táskák javítása

Bejelentkezés:

a 62/219-877-es
telefonszámon

Nyitva tartás:
hétfôtôl péntekig 9–12 és 13–18,
szombaton 9–12 óráig

Teljes körû felnôtt- és gyermekszemészeti ellátás, zöldhályoggondozás, szürkehályog
mûtéti elôkészítése, igény szerinti lencsebeültetéshez. Kontaktlencse-illesztés.

A Fel tá madt Krisz tus ká pol na (új
épület, III. emelet) a be te gek szá -
má ra a nap bár mely sza ka szá ban
hely szí nül szol gál hat a lel ki pász tor -
ral való ta lál ko zás ra, a napi ima el -
mon dá sá ra. Ka to li kus szent mi sét
min den ked den 15 órá tól, re for má -
tus is ten tisz te le te ket az osz tá lyo kon
ki füg gesz tett tá jé koz ta tás sze rin ti
na po kon tar ta nak.

Amen nyi ben a fen ti idõ pon to kon
kí vül sze ret ne lel ki tá maszt kér ni,
je lez ze a fõ nõ vér nek, il let ve a szol -
gá lat ban lé võ nõ vér nek!

Min den osz tá lyun kon ren del ke -
zés re áll Szen tí rás, il let ve val lá sos
fo lyó i ra tok, me lyeket el kér het a nõ -
vér tõl. Kér jük, vi gyáz zon ép sé gük -
re, hogy má sok is vi gaszt me rít hes -
se nek be lõ lük!

LEL KI GON DO ZÁS A MAKÓI KÓR HÁZ BAN


