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Markhot

A sebészeti osztályon a Laterex 
Építő Zrt. felújított két kórtermet, ez-
zel az intézmény által elindított „Fo-
gadj örökbe egy kórtermet” akció első 
örökbefogadójává vált. Folytatjuk a 
felújításokat civil segítséggel, több 
örökbefogadó jelezte már: csatlako-
zik a kezdeményezéshez.

„Fogadj örökbe...”
A kórházban 

nagy szabású épít-
kezések, műszerbe-
szerzések zaj lanak, 
ésszerűsítjük az 
előjegyzéseket, ez-
által rövidül majd 
a szakrendelések 
előjegyzési ideje, és 
alapos felülvizsgá-
lattal a várólisták is rövidülnek. Min-
den intézkedés, döntés az ellátás szín-
vonalának emelését, a betegek érdekeit 
szolgálja. Célunk, hogy elégedetten tá-
vozzanak intézményünkből. 

Szeretnénk, ha a szakrendeléseken 
nem kellene órákat várniuk, ezért in-
formatikai fejlesztésbe kezdtünk. 

Kedves Betegeink!
Kórházunk reumatológiai osztá-

lya a város gyógyfürdőinek közvet-
len szomszédságában található. Saját 
gyógymedencéivel áll a gyógyulás és a 
rekreáció szolgálatában. 

Az osztály vezetője − dr. Nagy Ka-
talin PhD országos balneoterápiás 
szakfőorvos − ezen a területen elsőként 
szerzett  tudományos fokozatot, mind-
össze ketten vannak ennek birtokában  
Magyarországon.

Az osztály speciális szakambulan-
ciáin – osteoporosis (csontritkulás) és 
arthritis (ízületi gyulladások kivizsgálá-
sa, kezelése, gondozása) – magas szín-
vonalú szakorvosi szolgáltatás vehető 
igénybe. A fürdőben kétféle gyógyvíz 
található.

Gyógyvíz a kórházban

Folytatás a 3. oldalonFolytatás a 6. oldalon

Folytatás a 2. oldalon

Kényelmes, korszerű...
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A Markhot Ferenc Oktatókórház és 
Rendelőintézetben jelentős, mintegy 
7,3 milliárd forint összértékű uniós és 
állami forrásokból nagyszabású inf-
rastrukturális fejlesztés zajlik. Komp-
lex rehabilitációs centrum, modern új 
technológiai tömb épül, és nagy értékű 
műszereket is vásárol az intézmény az 
év végéig.  

A kórház vezetése szeretné, ha a 
nagyarányú fejlesztés mellett a harminc-
két évvel ezelőtt átadott és mára már le-
amortizálódott Hotel épületre − ahol a 
fekvőbeteg-osztályok vannak − is költ-
hetne annak érdekében, hogy a bete-
gek komfortosabb, szebb környezetben 
gyógyulhassanak. Az épület ablakcse-
réjét és külső hőszigetelését a KEHOP 
pályázat keretén belül szeretné megva-
lósítani a kórház, azonban a kórtermek 
felújítására, higiénikusabb járólapokra, 
bútorokra nem tud forrást biztosíta-
ni, pályázati lehetőségek sem adottak 

e területre. Ezért a kórház vezetése 
úgy döntött, a lehetőségekhez mér-
ten civil támogatást vesz igénybe. 
Ezért meghirdette a „Fogadj örökbe 
egy kórtermet” akciót. A kezdemé-
nyezést siker koronázta, a sebészeti 
osztályon a Laterex Építő Zrt. felújí-
totta a 14-es és a 10-es kórtermet, 
elsőként csatlakozva az akcióhoz. A 
kórház az örökbefogadott kórterem 
falán bronz, ezüst és arany fokoza-
tú – a felújítás körét, mértékét jelző 
− adományozói tábla elhelyezésével 
köszöni meg a támogatást, és a nyil-
vánosság biztosításával segíti a civil 
szféra, az ellátó intézmény és a bete-
gek közötti bizalomépítést.

A sebészeti osztályon további 
kórtermeket újítanak föl örökbe-
fogadók, de tervezik a szülészeti-
nőgyógyászati osztályon is, hogy 
komfortosítják a kórtermeket az 
elkövetkező hetekben.

Fogadj örökbe egy kórtermet!
Kórházfelújítás civil segítséggel – Várják a további felajánlásokat

Kórteremavatás

Folytatás az 1. oldalról

Tényleg megelőzhető a felfekvés?

Maximális védelemre és 
kényelemre tervezve… még mielőtt baj lenne!

A felfekvéses beteg kezelése nem kis kihívást, és terhet jelenthet a családtagoknak.
A váladékozó, nyílt sebek kezelése jelentősen növeli a fertőzésveszélyt. 

A ViszkoMed+ antidekubitusz termékcsalád használatával otthoni körülmé-
nyek között is megelőzhető a dekubitusz (felfekvéses) betegségek kialakulása, 
vagy gyorsabb javulás érhető el. Fontos tudni, hogy a matrac használata nem 
helyettesíti a szakszerű kezelést, de jelentősen lecsökkentheti a betegek 
gondozá sára eltöltött időt, így az ápolási költségek is jelentősen csökkenhetnek, 
beleértve a kötszer- és gyógyszerkiadásokat is.

A ViszkoMed+ matrac speciális szerkezetének köszönhetően felveszi a rajta fek-
vő alakját, a testre ható nyomás akár 50–70%-kal csökken. A szövetek és hajszál-
erek oxigén- és vérellátása jelentősen növekszik.

A matrac strapabíró, kezelése és a huzat tisztítása rendkívül egyszerű, mindenki 
számára kényelmes, nyugodt alvást biztosít.

Tov ábbi  in for mác i ókat  ké r j e n  köz v e t l e nü l  a  g y ár tótó l :

Vörös Kft . (Kiskunfélegyháza)
Értékesítés: Jancsik Péter • Tel: 06-20-447-1677, 06-70-492-7189

E-mail: info@viszkomed.hu

Miért a ViszkoMed+ antidekubitusz 
matrac a hatékony választás?

Minősített orvostechnikai eszköz. 
Otthoni használattal megelőzhető a felfekvések 
kialakulása.
Mert klinikai vizsgálatok, mérések igazolják.
Nincs mellékhatás.
Kórházi osztályokon is használják.
A súlypontokra ható nyomást csökkenti, fokozva a 
szövetek vér- és oxigénellátását.
Csökkennek az ápolás költségei.
Nincsenek meghibásodó alkatrészek.
Speciális huzata biztosítja a szövetek levegőzését, 
bőrbarát, antibakteriális, fungicid, atkamentes.
Egyedi méretben is rendelhető.
Egészségpénztárban elszámolható.

ViszkoMed+ 2 az 1-ben antidekubitusz matrac 

Tényleg megelőzhető a felfekvés?
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Kérjük betegeinket, hogy ameny-
nyiben a korábban jelzett időpontban 
mégsem tudnak megjelenni, úgy idő-
ben jelezzék azt, hogy helyükre más 
betegeket behívhassunk. A sürgősségi 
betegellátó osztályon ezentúl a vissza-
rendelt betegeket egy külön ellátó team 
kontrollálja, a sürgősségi ellátást nem 
igénylőket pedig átirányítjuk a járó-
beteg-szakrendelőbe. Ezzel lecsökken 
a sürgősségin azoknak a száma, akik 
csak azért jelentkeznek ott, mert a ki-
vizsgálásukkal nem akarják kivárni a 
szakrendelőben az időpontjukat. Az így 
felszabaduló kapacitásokkal a sürgős 
esetek ellátása gyorsul. Felújítjuk kór-
termeinket, ehhez városi és megyei civil 
segítséget várunk. Elkészítettük a kar-
bantartási-felújítási tervünket a lerom-
lott állapotú épületeinkre. Számítunk 
arra, hogy a megyeszékhelyen működő 
vállalkozások, alapítványok támogat-
nak bennünket a felújításhoz szükséges 
eszközökkel, anyagokkal. Jó ütemben 

halad a közel hatmilliárdos beruházás 
részeként a központi technológiai tömb 
építése. A rehabilitációs ellátás fejlesz-
tését célzó beruházás is a befejezéshez 
közeledik, miközben közel kétmilliárd 
forint értékben vásároltunk, vásáro-
lunk műszereket. Gazdaságos, beteg-
központú kórházműködés biztosítása, 

biztonságos betegellátás a Markhot 
Ferenc Oktatókórház és Rendelőinté-
zet vezetésének legfőbb célja, melyet az 
önök együttműködésével szeretnénk 
megvalósítani. Mielőbbi gyógyulást, jó 
egészséget kívánok a kórház vezetése és 
minden dolgozója nevében!

Dr. Tóth Ildikó mb. főigazgató

Nagyszabású építkezések zajlanak a kórházban

Folytatás az 1. oldalról

Tisztelt olvasónk, kedves betegeink!

Méretes cipő egyedi 
karakterű lábakhoz
•  tb-utalványra, SZTK-vényre is kiváltható
•  közgyógyigazolványra térítésmentesen (a keret levonása nélkül)
•  minden korosztálynak (felnőtteknek, gyerekeknek)
•  cukorbetegeknek

A cipő
•  klasszikus talp és sarok kialakítású
•  saját fejlesztésű rezgéscsillapító gördülőtalpak
•  kényelmes és anatómiailag pontos
•  megbízható alapanyagból, tartós minősséggel

Eger, a szakrendelő intézet I. emeletén, az ortopédia mellett
Nyitva: H–P 9–16 óráig

Telefon: 06-70/613-55-71 • 06-1/203-54-26

C I P É S Z M Ű H E L Y E
E G E RE G E R

DR. SZABÓ ZSUZSANNA
adjunktus

FELNŐTT ÉS GYERMEK FÜL-ORR-GÉGÉSZETI 
MAGÁNRENDELÉS

ÚJSZÜLÖTTKORI HALLÁSSZŰRÉS
3300 Eger, Kertész út 166. (belső udvar) 

Rendelési idő: hétfő és csütörtök 16–19 óra között, 
sürgősségi vizsgálat telefonos egyeztetés alapján

Bejelentkezés: 06-20/323-9841
www.fulorrgegeszeteger.hu

Ameddig otthon 
lábadozik, 

rendeljen ebédet a
Szent József 

konyha és 
étteremből!

Menüválasztásos ebéd 
780 Ft/adag.

Eger területén díjtalan 
házhoz szállítás!

www.szentjozsefkonyha.hu

36/312-016

Fájdalomcsillapító 

LÁGY-
LÉZER 

KEZELÉSEK
Nyak, hát, derék, váll, 
könyök, csípő, térd, 

sarokfájdalmak esetén

30/958-2060
www.drpappmarianna.com
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Elkezdődött Hevesen a „Kistérségi 
járóbeteg-szakellátó központ kiala-
kítása Heves városában” című uniós 
projekt megvalósítása. A közel 700 
millió forintos beruházás − mely 90 
százalékos európai uniós és magyar 
állami támogatásban részesül – alap-
kövét már elhelyezték, folynak a mun-
kálatok Hevesen, a Fő út 13. sz. alatti 
épületben.

A Markhot Ferenc Oktatókórház és 
Rendelőintézethez tartozó egészség-
ügyi intézmény utcai szárnyának eme-
letráépítésével és a két szárny közötti 
belső udvar építésével a meglévő épü-
letet bővítik, a megmaradó területei-
nek teljes körű felújítása is megvalósul 
mind építészeti, mind épületgépészeti 
és épületvillamossági szerkezetek/rend-
szerek tekintetében. 

A felújítandó épületrészek bruttó te-
rülete több mint 1600 négyzetméter, a 
bővítések területe 760 négyzetméter. 
A tetőn napkollektorokat építenek be, 
melyek a használati melegvíz-ellátás 
egy részét hivatottak biztosítani a jövő-
ben. A kivitelezés keretében komplex 
akadálymentesítés is történik, valamint 
egy univerzális és egy felvételi röntgen-
munkahelyet is létrehoznak. A projekt 
során gépeket, műszereket vásárolnak, 
így például két digitális röngent és két 
ultrahangkészüléket is beszereznek, 
valamint a megmaradó berendezések 
korszerűsítését, az informatikai beteg-
irányítási rendszer fejlesztését is meg-
valósítják. 

A projektnek köszönhetően az in-
tézményi szolgáltatások minőségének 
és hatékonyságának jelentős javulására 
lehet számítani.

A fejlesztéssel harminchat ezer em-
ber egészségügyi szakellátása válik 
komfortosabbá, négy újabb szakren-
deléssel bővül az eddigi huszonegy 
szakrendelés: a rehabilitációval, az or-
topédiával, a neurológiával, a bőrgyó-
gyászattal.

A negyvenöt éves épület felújítása 
2015. október végére befejeződik, ekkor 
az ügyeleti ellátás, valamint két felnőtt- 
és egy gyermek-háziorvosi rendelés is 
ide költözik. Ezzel lehetővé válik, hogy 
a Hevesen és körzetében élőknek biz-
tosított legyen az egészségügyi ellátása 
a nap huszonnégy órájában.

Hevesi megújulás

A gyermeknap alkalmából birtokba 
vehették a gyerekek a Markhot Ferenc 
Kórház Rendelőintézetében a gyermek-
sarkot. Az intézmény első emeletén ki-
alakított játszóhellyel a kórház szeretné 
kellemesebbé tenni a várakozási időt a 
kis betegek és szüleik számára. Ugyanitt 
úgynevezett könyvkuckót is kialakítot-
tak, melybe bárki hozhat könyvet és vi-
het is haza. A „Hozz egy könyvet, vigyél 
egy könyvet” akcióban mindenki részt 
vehet, mint ahogyan a gyermeksarok 
játékait is bővítheti ajándék eszközök-
kel. Az átadáson civil szervezetek kép-
viselői is részt vettek, Eger alpolgármes-
tere, Martonné Adler Ildikó könyvekkel 
érkezett az eseményre.

Szintén uniós pályázat segítségével 
valósul meg a kórházban a magas szín-
vonalú egészségügyi ellátásokhoz való 
hozzáférés területi kiegyenlítése. A fej-
lesztés célja a patológia szakmai és inf-
rastrukturális korszerűsítése, a komplex 
radiológiai fejlesztés, műszerbeszerzés 
(digitális érfestő röntgenvizsgáló be-
rendezés és ultrahangkészülékek), va-
lamint a mezőkövesdi telephelyen lévő 
krónikus belgyógyászati osztály fejlesz-
tése. Többek között korszerű kórtermi 
ágyak, fekvőtolókocsik, kötözőkocsik, 
betegemelők, hordozható ultrahang-
készülék beszerzése történik meg ha-
marosan. A fejlesztések a radiológiai, a 
patológiai osztályon és a mezőkövesdi 
krónikus belgyógyászati osztályon a 
közeljövőben megvalósulnak.

Gyermeksarok a 
rendelőintézetben

Uniós  
pályázatokból

Hírek röviden... Hírek röviden... 

Itt könnyebben telik az idő

Rehabilitációs 
Centrum

Uniós pályázat keretében közel hét-
százmillió forintból 2015 októberére 
készen áll a Komplex Rehabilitációs 
Centrum kórházunkban. A projekt a 
volt Irgalmasrendi kórház földszintjén 
és első emeletén elhelyezkedő moz-
gásszervi, pszichiátriai rehabilitáci-
ós osztályok, valamint a felnőtt- és 
gyermek pszichiátriai gondozó és az 
addiktológiai gondozó szakellátási te-
rületek teljes belső rekonstrukcióját 
valósítja meg. Része a kardiológiai já-
róbeteg-rehabilitációs szakrendelésnek 
helyet adó új épületrész is, melyet a 
belgyógyászati tömb szomszédságában 
építenek meg.

Hamarosan elkészül...

Meghosszabbított 
nyitva tartás

A tüdőszűrés fontos szűrővizsgá-
lat, mely a betegségek korai felfedezé-
sét szolgálja, segítségével felfedezhetők 
nemcsak a tüdő, hanem a szívvel kap-
csolatos mellkasfali és mellhártyabe-
tegségek is. Különösen fontos, hogy a 
legalább tíz éve dohányzó lakosok részt 
vegyenek a szűrővizsgálaton, hiszen 
napjainkra a morbus hungaricus, azaz 
a magyar betegség a tüdőrák lett, mely 
tekintetében Magyarország a lakosság-
számhoz viszonyítva világelső. A vizs-
gálat a negyvenedik életévet betöltött 
lakosok részére évente egy alkalommal 
ingyenes, számukra a tüdőszűréshez 
sem beutaló, sem időpont kérése nem 
szükséges. Tüdőgondozónk szűrőállo-
mása a Klapka út 14. sz. alatt ez év áp-
rilisától meghosszabbított nyitva tartás-
sal várja önöket mindennap 7−19 óráig.
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Uniós pályázat részeként épül a re-
habilitációs kardiológiai szakrendelő az 
Árva közi bejáratnál. Az új épületrész 
a belgyógyászati tömb szomszédságá-
ban kap helyet, és hamarosan elkészül. 
Már a belső vezetékelési munkálatokat 
végzik.

A kardiológiai szakellátás fejleszté-
se érdekében műszereket is vásárol a 
Markhot Ferenc kórház, egy részüket 
már be is szerezték. Többek között ti-
zenkét elvezetéses EKG, 24H Holter 
és 24H vérnyomás Holter, félautomata 
defibrillátor, pulzoximéter, spirométer, 
terheléses EKG-rendszer, terheléses 
spiro EKG-rendszer segíti majd a bete-
gek vizsgálatát. 

A projekt keretében megvalósuló 
rehabilitációs kardiológiai szakrendelő 
számára már megvásárolt az intézmény 
egy kardiológiai ultrahang diagnoszti-
kai készüléket is.

Szívbetegek  
rehabilitációja 

Épül a szakrendelő

Több műszer már megérkezett a kór-
házba, jó néhány beszerzése pedig fo-
lyamatban van az uniós fejlesztések ré-
vén. Miközben zajlanak az építkezések 
a közel hatmilliárdos projekt, illetve a 
rehabilitációs ellátás fejlesztése kereté-
ben, párhuzamosan történnek meg a 
műszerbeszerzések is.

Jelenleg is ütemesen halad az építke-
zés a központi telephelyen. Közel hat-
milliárd forintot használhat fel az in-
tézmény a betegellátás fejlesztésére, új, 

háromszintes technológiai tömb épül, 
ahol már folynak a belső szerkezeti 
munkálatok. Itt kap helyet a sürgőssé-
gi betegellátó osztály, a központi inten-
zív és aneszteziológiai osztály, központi 
laboratórium, központi sterilizáló és 
higiéniai osztály, valamint az új, 8 + 2 
műtőtermes központi műtő a legmaga-
sabb technikai színvonalú felszereléssel. 
Ebben az épületben helyezik el a cse-
csemő- és gyermekosztályt, a gyermek 
sürgősségi ambulanciát. Megkezdődött 

a gépek, műszerek, berendezések és új, 
korszerű betegellátási és irodai bútorok, 
felszerelések beszerzése. A kiköltöző 
osztályok helyén felújítással, átépítéssel, 
illetve az üres területek beépítésével ki-
alakítanak egy negyvenágyas neuroló-
giai és stroke-osztályt, korszerű körül-
mények közé kerül a radiológiai osztály, 
új gépparkkal, digitális röntgenfelvételi 
technikával, és új CT-MR laboratórium 
is segíti a gyógyító munkát 2015 végé-
től.

Európa egyik legrégebbi kórháza, az 
Irgalmasrendi kórház, amely 1727-ben 
kezdte meg működését, ma is a gyógyí-
tás szolgálatában áll különleges belső 
tereivel, udvaraival a kórházon belül. 
Itt, az orvosképzés első magyar helyszí-
nén épül meg a Komplex Rehabilitációs 
Centrum egy olyan épületegyüttesben, 
amelynek része az egykori szerzetesek 
refektóriuma, patikája és 
kápolnája is. A múlt, a je-
len és a jövő találkozása 
is megvalósul a fejlesztés 
által, amely megteremti a 
színvonalas betegellátás 
feltételeit.

A beruházással 1−4 
ágyas, fürdőszobával ren-
delkező szobákat hoznak 
létre, valamint a rehabili-
tációs ellátásoknak meg-
felelő méretű ajtók, köz-
lekedők valósulnak meg, 

komfortosítanak, vizesblokkokat ala-
kítanak ki, központi tornatermet épí-
tenek. 

A munkálatok során teljeskörűen 
felújítják a gépészeti vezetékhálózatot, 
így nemcsak komfortosítás történik 
meg, hanem valóban egy korszerű épü-
letet kapnak az ott gyógyuló betegek és 
dolgozók.

Zajlanak az építkezések – milliók műszerekre

Múlt, jelen, jövő találkozása
Megújul az irgalmasok refektóriuma

Nagy jelentősége van annak is, hogy 
a Hotel épületet, szakrendelőt és a reha-
bilitációs épületet összekötő föld alatti 
folyosó is megépül, ami lehetővé teszi 
majd, hogy ne a szabad ég alatt közle-
kedjenek a betegek, kitéve az időjárás 
viszontagságainak. A fejlesztés össze-
sen bruttó 2446 négyzetméteren törté-
nik meg.

A pályázat keretében hatvanhárom-

millió forint értékben műszereket is 
vásárol a kórház, melynek egy részét 
már be is szerezték. A projekt kereté-
ben megvalósuló rehabilitációs kardi-
ológiai szakrendelő számára már meg-
vásároltak egy kardiológiai ultrahang 
diagnosztikai készüléket. A Komplex 
Rehabilitációs Centrumot 2015 októbe-
rében adják át a betegek és egészségügyi 
dolgozók számára.

Alagút köti össze az épületeket 

Hírek röviden... Hírek röviden... Hírek röviden...

A gyógyítás szolgálatában 1727 óta...

Akad  még munka bőven
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A radonos 31-32 Celsius fokos hő-
mérsékletű, mozgásszervi betegségek-
re, valamint rekreációs célzattal is aján-
lott. Gyulladásos reumatológiai be-
tegségek, például reumatoid arthritis, 
Bechterew-kór, köszvény kezelésére 
éppúgy alkalmas, mint a pikkelysömör 
és a hozzá tartozó ízületi panaszok, 
kopásos, degeneratív gerinc- és ízületi 
betegségek, fájdalmas ideggyulladások, 
gerinc eredetű fájdalomszindrómák, 
csontritkulás kiegészítő kezelésére. A 
gyógyvíz hőmérséklete lehetővé teszi 
a vízben végzett tornát is, ami tovább 
fokozza hatékonyságát. A kénes gyógy-
víz meleg, 38 Celsius fokos, elsősorban 
a degeneratív, kopásos jellegű ízületi és 
gerincbetegségek tüneteinek enyhítésé-
re ajánlják a szakemberek.

A kórház reumatológiai osztályának 
gyógyfürdőjében kiegészítő kezelések-
kel, masszázzsal, vízi gyógytornával, 
víz alatti vízsugárkezeléssel, súlyfürdő-

vel és iszappakolásokkal is segítik a 
gyógyulást, a rekreációt. A kezelések 
közül a gyógymedencét, a vízi tornát, 
a masszírozást látogatói jeggyel orvosi 
javaslat nélkül, míg orvosi javaslatra 
az egyéni és csoportos gyógytornát, a 
fentebb említett kiegészítő kezeléseket, 

valamint a különböző fizikoterápiás 
kezeléseket (iontoforezisek, ultrahang, 
diadynamik, interferenciaáram-keze-
lés és mágneses kezelés) lehet igénybe 
venni. A reumatológiai osztályon kúra-
szerű szolgáltatásokkal is várják a gyó-
gyulni vágyókat.

Gyógyvíz a betegek szolgálatában
Két balneoterápiás szakorvos gyógyít Magyarországon − egyikük az egri kórházban 

Folytatás az 1. oldalról

Gyógymedence: gyógyulás és rekreáció

Brinza 
és 

társa

temetkezés
3300 Eger, 

Knezich K. u. 26. 
Tel.: 36/427-030
www.brinzaestarsa.hu

id. Brinza Béla 
és fia

temetkezés és 

kegytárgy
Címünk a közeljövôben változik. Érdeklôdni: 

Tel./fax: 36/411-175
Mobil: 20/9421-010 • 20/9417-809

Sokat gondolkodtunk, hogy ennek a három hirdetésnek  
helye van-e ebben a lapban. Végül úgy gondoltuk, esélyt 

kell adni mindenkinek, aki hirdetni szeretne. S így  
döntöttünk azért is, mert meggyőződésünk: aki olvasgatja 
ezt a lapot, javulófélben van, s ezen szolgáltatásokra neki, 

most nincs szüksége… Kívánunk teljes gyógyulást!

3300 Eger, 
Széchenyi u. 53.
Tel.: 36/311-351

20/590-3310
20/288-6815
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Komplex megoldások az ételérzékenység diagnosztikájában és kezelésében

.hu ÉTELINTOLERANCIA KÖZPONT

Laboratóriumi ételintolerancia teszt
fehérjechip alapú diagnosztikai rendszerrel

200+

EgyszErrE 226 féLe  
éLeLmiszer érzékenység 

kimutatása!

Mikor az egészségesnek  tűnő  
                                ételek ártanak...

info@foodtest.hu • Tel.: +36-1 424-0969

food-detective@budalabor.hu 
Tel.: +36-1 424-0969

Lehet, hogy ezeket  
ételintolerancia okozza? 

Emésztési Emésztési 
zavarok, zavarok, puffadás, 

  depresszió, 
fejfájás, elhízás, fejfájás, elhízás, 

  depresszió, 
fejfájás, elhízás, 

  depresszió, 

 bőrproblémák… bőrproblémák…

www.food-detective.info.hu

ételintolerancia vizsgálat  
46 féle élelMiszerre

Az egyetlen otthon is elvégezhető  
ételintolerancia teszt!

• egyszerű és gyors

•  nem szükséges hozzá 

laboratóriumi vizsgálat

• néhány csepp ujjbegyvérből

• eredményt ad 40 percen belül

Érdeklődni: 
70/382-5204

KARDIOLÓGIAI 
MAGÁN-

RENDELÉS
Dr. Ujhelyi Erzsébet

Eger, Klapka Gy. u. 1. 
(Technika Háza)

30/249-3675

minden hétköznap 
8-tól 15 óráig a kórház 

és rendelőintézet 
1. emeletén 

Érd.: 
36/801-764 

www.halldahangot.hu

ACUSTICUS 
HALLÁSCENTRUM 

INGYENES 
HALLÁSVIZSGÁLAT

Anyagi gondjait ne görgesse máshoz, 
térjen be mindig a 

Grátisz Zálogházhoz!
Készpénz percek alatt 

a környék legkedvezőbb áraival!
Arany ékszerek zálogosítása!

3300 Eger, Knezich út 36. • 36/310-480
3060 Pásztó, Fő út 26. • 32/460-656

Nyitva tartás:
Hétfő, kedd, szerda 7.30–12.00, 12.30–16.00
Csütörtök, péntek 7.30–12.00, 12.30–15.30

Szombat 7.30–11.30

GRÁTISZ 
ZÁLOGHÁZ ZÁLOGHÁZ ZÁLOGHÁZ 

3300 Eger, Knezich út 36. • 36/310-480

O
R

TO
P

ÉD
IA

I MAGÁNRENDELÉS

BEJELENTKEZÉS: 06-30/836-6722

Dr. Roth Péter
ortopéd-traumatológus szakorvos

Rendelési idô: hétfô 17–19
Eger, Mária u. 34/1.

DR. HETEY MARGIT
belgyógyász-kardiológus, foglalkozás-eü. szakorvos, 
európai minôsítésû hypertonológus magánrendelése

■ Kardiológiai kivizsgálás, kezelés, gondozás
■ Magasvérnyomás-kivizsgálás, -kezelés, -gondozás
■ Érszûkületszûrés, -kezelés 
■ Foglalkozás-egészségügyi vizsgálat

Bejelentkezés: 06-30/218-6939

DR. MEZEI ILONA 
bel gyógyászat, nefrológia-szakrendelés 

EGER, Rózsa K. u. 2. • 20/569-5034

gyógynövény-
teakeverékcsalád

Népi gyógyászat  
évszázados tapasztalattal

Válasszon huszonötféle 
termékünkből 

honlapunk webshopján!
www.csabaibioklinika.hu

70/639-1832

gyógynövény-gyógynövény-

BIHAR 
KINCSE
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Egészségcentrum 

Bejelentkezés: 06 20/372-6829 • www.medi-vital.hu
Cím: Hotel Flóra, 3300 Eger, Fürdő utca 5. 

(Wellnessrészleg emelet)

Rendelési idő: Hétfő - kedd, csütörtök:  16:00 –

Kardiológia

●  Általános betegvizsgálat, EKG és  
terápiás javaslat, életmód tanácsadás  ...........................8-10.000.-

● Kontrollvizsgálat (egy hónapon belül)  ..............................4-5.000.-
● Nyugalmi EKG vizsgálat  ..................................................2-3.000.-
● Receptírás ........................................................................1-2.000.-
● Leletkonzultáció  ...............................................................5-6.000.-
● Terheléses EKG vizsgálat  ............................................10-12.000.-
● Szívultrahang vizsgálat  ..................................................8-10.000.- 
● Betegvizsgálat és szívultrahang vizsgálat  ...................16-20.000.-
● Betegvizsgálat és terheléses EKG vizsgálat ................16-20.000.-
●  Komplett kardiológiai vizsgálat (betegvizsgálat,  

szívultrahang, nyugalmi és terheléses EKG,  
terápia beállítás, életmód tanácsadás)  ........................... 20-25.000.-

Orvosaink:  ▪ Dr. Müller Gábor  ▪ Dr. Szilágyi Attila 
▪ Dr. Kovács Gergely Máté

● Hasi ultrahang vizsgálat  .......................................................8.000.-
● Kismedence ultrahang vizsgálat  ..........................................8.000.-
● Izületi ultrahang vizsgálat .................................................. 10.000.-
● Felső végtagok .................................................................. 10.000.-
● Alsó végtagok .................................................................... 10.000.-
● Pajzsmirigy ...........................................................................8.000.-
● Nyaki erek  ......................................................................... 10.000.-
● Here ultrahang vizsgálat  ......................................................8.000.-

Rendelési idő: Szerda: 17:00 –

Ultrahang vizsgálat
A vizsgálatokat végzi:  ▪ Dr. Koós Tibor 

OKTÓBER 31-IG-15%

OKTÓBER 31-IG
EGYSÉGES VIZSGÁLATI DÍJ6.000.-

KEDVEZMÉNY

Kiadja a BetűNet Média- és Hírügynökség Kft . • Nyilvátartásba vétel: 2012. 10. 08. • Fele-
lős kiadó-szerkesztő: Gy. Nagy Ágnes • Mobil: 06-70/639-1842 • Nyomtatás: Lapcom Zrt., 
6729 Szeged, Szabadkai út 20. • Vezérigazgató: Szabó Ferenc • Megjelenik 10 000 példányban • 
A lapban megjelent hirdetések tartalmáért a kiadó nem vállal felelősséget.

Markhot

A mátraderecskei mofetta geológiai törésvonalakra épült, a feltörő 
gáz széndioxid tartalma 85 tf. százalék körüli, radon tartalma ma-
gas. Kiválóan alkalmas a végtagok verőér-, visszér- és nyirokér idült 
betegségeiben, cukorbetegséghez társuló szövődmények kezelésé-
ben, helyreállító érműtét, szimpatektómia, katéteres értágítás, stent 
beültetés után. Műtétre nem alkalmas esetekben is sokszor igen 
kedvező hatású. Meggyőzőek a Raynaud szindróma kezelésében 
észlelt pozitív eredmények. 
A kezelések tb-támogatással is igénybe vehetőek!

Érdeklődjön elérhetőségeinken:

Mátraderecskei Széndioxid Gyógygázfürdő
(Mofetta 2003. K� .) 3246 Mátraderecske

Mátyás király u. 19/a
Tel.: 36/576-200  •  Fax.: 36/576-204

E-mail: mofetta@mofetta.eu
www.mofetta.eu

Gyógyuljon 
Mátraderecskén a 

MOFETTÁBAN!


