
I. évfolyam 1. szám • 2011. május VEGYE EL! TEGYE EL! Ingyenes idôszaki lap

Elôször is engedje meg, hogy köszöntsem Önt a Szegedi Tudo-
mányegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ betegel-
látó szervezeti egységében! Intézményünk regionális ellátási
központként mûködik, ellátási területébe – szakmánként kü-
lönbözôen – Szeged város, illetve Csongrád megye tartozik,

emellett a ma-
gas progresszi-
vitású szak-
mák esetében
regionális el-
látási kötele-
zettségünk is
van, összesen
mintegy 1,3
millió lakost
érintôen.

Reméljük, hogy jelen kiadványunkkal –
melyet most elsô alkalommal tarthat a ke-
zében – mi magunk is hozzájárulhatunk
ahhoz, hogy a nálunk töltött idô alatt job-
ban megismerjen minket, értesüljön a Kli-
nikai Központ és szervezeti egységei mû -
kö désérôl, eredményeinkrôl, terveinkrôl;
hogy elsô kézbôl értesüljön híreinkrôl, hogy segítsünk a tájéko-
zódásban.

Kérem, fogadja lapunkat azzal az elfogulatlan jóindulattal,
mellyel azt mi elkészítettük Önnek. Köszönjük, hogy megtisz-
telt bennünket bizalmával, s hozzánk fordult egészségügyi prob-
lémájával, és engedje meg, hogy mielôbbi gyógyulást, jó egész-
séget kívánjak!

Prof. dr. Pál Attila elnök, Szegedi Tudományegyetem 
Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

Dr. Duray Péter
Reumatológus, belgyógyász, 

mozgásszervi rehabilitációs szakorvos, 
sportorvos, Bemer mágnesterapeuta

RENDEL: Szeged, Bérkert Klinika, Bérkert u. 11.
Csütörtök: bejelentkezés alapján

Tel.: 06-62/55-20-20 vagy 06-20/966-7075

Orosháza, Zombai u. 1.
Kedd, csütörtök, bejelentkezés alapján 

Tel.: 06-20/966-7075

INFO: www.berkertklinika.hu
www.bemer3000.hu, www.drduray.hu

A név kötelez

SZAKORVOSI KÖZPONT A BELVÁROS SZÍVÉBEN

Jelentkezzen be most!
Telefonon: +36-20/573-5434, +36-30/561-1098

Interneten: www.aranyklinika.hu

Személyesen: 6720 Szeged, Arany J. u. 14.

• Teljes körû 
laborvizsgálat 

• Szûrôprogramok

• Kivizsgálás, kezelés
minden szakterületen,
várakozás nélkül

ARANYKLINIKA

Betegségére a megoldás nálunk!

További termékeink: baba/mama, 
fertôtlenítôk, modern kötszer, gyógyászati paróka,

rugalmas pólya, kompressziós harisnya, 
emlôprotézis, protézistartó melltartó, kerekes
szék, inkontinencia termékek (pelenka, betét), 
higiénés segédeszközök, járóbot, járókeret

TÁM-PONT 
GYÓGYÁSZATI SZAKÜZLET
6720 Szeged, Korányi fasor 6. 
Klinikapark, véradóval szemben (bôrklinika épülete)

Tel.: 06-62/54-58-66. Fax: 06-62/406-006
Nyitva: hétfôtôl péntekig 8–16-ig

PalmLab 
vércukormérô:

4990 Ft

Dr.HU BD-550 
vérnyomásmérô:

7800 Ft

Tisztelt Hölgyem, Uram! Kedves Páciensünk!

A Klinikai Központ Elnöki Hivatalának épülete

Következô lapszámunkbaa hirdetést a 06-70/639-1842-es
telefonszámon adhatják le.
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I. Általános Orvostudományi Kar Dékáni Hivatal Tisza Lajos krt.109. Tel.: 62/545-016

II. Fogorvostudományi Kar Dékáni Hivatal Tisza Lajos krt. 64–66. Tel.: 62/545-283

III. Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Elnöki Hivatal Tisza Lajos krt. 107. Tel.: 62/545-007

IGAZGATÁSI EGYSÉGEK

Aneszteziológiai Intenzív Terápiás Intézet
Semmelweis u. 6. Tel.: 62/545-671

u II. Intenzív Terápiás Részleg 
(Új Klinika)
Semmelweis u. 6.

u III. Általános Intenzív Terápiás 
Részleg (Kör-ITO)
Korányi fasor 8. Tel.: 62/545-897

u I. Intenzív Terápiás Részleg 
(Sebészeti Klinika)
Pécsi u. 4. Tel.: 62/545-444

u IV. Általános Intenzív Terápiás Részleg
(Kálvária sgt.-i telephely)
Kálvária sgt. 57. Tel.: 62/561-361

Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Klinika
Kálvária sgt. 57. Tel.: 62/561-361

I. Sz. Belgyógyászati Klinika
Korányi fasor 8–10. Tel.: 62/545-186

u Belgyógyászati Osztály II.
Kálvária sgt. 57. Tel.: 62/561-361

uGeriátriai és Krónikus 
Belgyógyászati Osztály I.
Kálvária sgt. 57. Tel.: 62/561-361

u Infektológiai Osztály I.
Kálvária sgt. 57. Tel.: 62/561-361

u Endokrinológiai Osztály
Korányi fasor 8–10. Tel.: 62/545-186

uDialízis Központ
Korányi fasor 8–10. Tel.: 62/545-186

II. Sz. Belgyógyászati Klinika és 
Kardiológiai Központ
Korányi fasor 6. Tel.: 62/545-259

u Szívsebészeti Osztály
Pécsi u. 4. Tel.: 62/545-444

u Invazív Kardiológiai Részleg
Pécsi u. 4. Tel.: 62/545-444

u B részleg, Sürgôsségi Betegellátó 
Osztály
Kálvária sgt. 57. Tel.: 62/561-361

u B részleg, Belgyógyászati Osztály
Kálvária sgt. 57. Tel.: 62/561-361

Bôgyógyászati és Allergológiai Klinika
Korányi fasor 6. Tel.: 62/545-259

Családorvosi Intézet és Rendelô
Tisza L. krt. 109. Tel.: 62/545-553

Fül-orr-gégészeti és Fej-nyaksebészeti
Klinika
Tisza Lajos krt. 111. Tel.: 62/545-317

Gyermekgyógyászati Klinika és 
Gyermek-egészségügyi Központ

u A részleg
Korányi fasor 14–15. Tel.: 62/545-331

Gyermekgyógyászati Klinika és 
Gyermek-egészségügyi Központ

u B részleg
Temesvári krt. 35–37. 
Tel.: 62/342-000

Gyermekgyógyászati Klinika és 
Gyermek-egészségügyi Központ

uC részleg
Temesvári krt. 35–37. Tel.: 62/342-000

Gyermekgyógyászati Klinika és 
Gyermek-egészségügyi Központ

uD részleg, Gyermek- és 
Ifjúságpszichiátriai Osztály
Boldogasszony sgt. 15. 
Tel.: 62/549-620

Idegsebészeti Klinika
Semmelweis u. 6. Tel.: 62/545-671

Igazságügyi Orvostani Intézet
Kossuth L. sgt. 40. Tel.: 62/545-708

Klinikai  Mikrobiológiai Diagnosztikai 
Intézet
Semmelweis u. 6/B. Tel.: 62/545-398

Laboratóriumi Medicina Intézet
Semmelweis u. 6/B. Tel.: 62/545-751

Neurológiai Klinika
Semmelweis u. 6. Tel.: 62/545-671

Nukleáris Medicina Intézet
Korányi fasor 8–10. Tel.: 62/545-186

Onkoterápiás Klinika, A részleg
Korányi fasor 12. Tel.: 62/545-488

Onkoterápiás Klinika, B részleg
Semmelweis u. 1. Tel.: 62/545-493

Ortopédiai Klinika
Semmelweis u. 6. Tel.: 62/545-671

Orvosi Genetikai Intézet
Somogyi B. u. 4. Tel.: 62/545-134

Patológiai Intézet
Állomás u. 2. Tel.: 62/546-163

Pszichiátriai Klinika
Semmelweis u. 6. Tel.: 62/545-671

u Pszichiátriai Rehabilitációs Osztály
Pulcz  u. 1. Tel.: 62/545-376

u Addiktológiai és Pszichiátriai Osztály
Kávária sgt. 57. Tel.: 62/561-361

Radiológiai Klinika
Semmelweis u. 6. Tel.: 62/545-671

Reumatológiai Klinika
Kálvária sgt. 57. Tel.: 62/561-361

Sebészeti Klinika
Pécsi u. 4. Tel.: 62/545-444

Szemészeti Klinika
Korányi fasor 10–11. Tel.: 62/545-488

Szülészeti és Nôgyógyászati Klinika
Semmelweis u. 1. Tel.: 62/545-493

Transzfuziológiai Tanszék
Pécsi u. 4/b. Tel.: 62/546-805

Tüdôgyógyászati Tanszék
6772 Deszk, Alkotmány u. 36. 
Tel.: 62/571-552

Traumatológiai Klinika
Semmelweis u. 6. Tel.: 62/545-671

Urológiai Klinika
Kálvária sgt. 57. Tel.: 62/561-361

TELEphELYEK:

Kálvária sugárúti telephely
Kálvária sgt. 57. Tel.: 62/561-361

I. sz. rendelôintézet
Tisza L. krt. 97. Tel.: 62/574-400

II. sz. rendelôintézet
Vasas Szent-Péter u. 1–3. Tel.: 62/574-400

BETEGELLÁTÓ SZERVEZETI EGYSÉGEK

Az Új Klinikán több betegellátó egység mûködik
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Teljes körû ellátás a fogászat 
minden szakterületén.

A 2007. évi integráció mérföldkô volt a
Klinikai Központ történetében, amikor
a Szegedi Tudományegyetem a szegedi
egészségügyi ellátást a Klinikai Központ-
ba mint részben önállóan gazdálkodó
szervezeti egységbe szervezte. Ezáltal az
oktatás-kutatás, illetve az egészségügyi
ellátás különbözôen finanszírozott te-
vé kenységei gazdaságilag elválhattak,
ugyanakkor a tevékenységek egymás
mellett mûködésébôl adódó szakmai
szinergia fennmaradt. 2007. október 1-
jével a Klinikai Központba integrálódott
a korábban önállóan, Szeged Megyei
Jogú Város Önkormányzata fenntartá-
sában mûködô kórház, valamint a Szak-

orvosi Ellátás és Háziorvosi Szolgálat is,
ezáltal a 2008. évre megteremtôdött a
stratégiai célként megfogalmazott kor-
szerû egészségpólussá válás intézményi
feltétele.
Az integráció eredményeként a

Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
ma már regionális ellátási központként
mûködik, ellátási területébe – szakmán-
ként különbözôen – Szeged város, illet-
ve Csongrád megye tartozik. A magas
progresszivitású szakmák esetében a Kli-
nikai Központnak regionális ellátási kö-
telezettsége is van, mintegy 1,3 millió
lakost érintôen. Emellett szólnunk kell
olyan beavatkozásokról is, amelyeket az

egyes klinikák országos szinten is egye-
dülállóan végeznek.
A Klinikai Központ az Általános Or-

vostudományi és Fogorvostudományi 
Karokon alapuló szegedi orvosképzés tra-
dicionálisan magas szakmai színvonalán
létrejött egészségügyi ellátó intézmény,
mely a Szegedi Tudományegyetem része-
ként a legfrissebb tudományos eredmé-
nyeket innovatív módon felhasználva a
dél-alföldi régió vezetô betegellátó köz-
pontjaként kíván mûködni. Küldetésünk
a lakosság hatékony gyógyítása, egészségi
állapotának megôrzése, az egészségkáro-
sodás megelôzése. Átérezve a Szeged vá-
ros és a régió lakosságának egészségi szín-
vonalával kapcsolatos felelôsségünket,
széles körû tájékoztatással, betegeink elé-
gedettségének növelésével, magas szintû
gyógyító munkával, gondos és humánus
ápolással, a legkorszerûbb menedzsment-
eszközök, módszerek alkalmazásával kí-
vánunk megfelelni betegeink igényeinek.

n tanácsok külföldre utazóknak
n védőoltások beadása, oltási szaktanácsadás
n nemzetközi oltási könyv kiállítása
n sárgaláz elleni oltás, maláriaprofilaxis
n Lyme-kór (terhességi), toxoplazmózis
n fertőzéses hasmenések, kiütések, 

torokgyulladás, mononucleosis
n sárgaláz elleni védőoltás

Bejelentkezés: 06-30/385-2525
Rendelési idő: hétfő 16–19-ig, péntek 17–19-ig

Nemzetközi Oltóközpont

Dr. Nacsa Enikő belgyógyász, 
infektológus szakorvos, utazási medicina

Dr. Királyné Dr. Urbán AnDreA
fog- és szájbetegségek szakorvosa

Bejelentkezés: 06-20-337-1114

Dr. Király istván
urológus, andrológus szakorvos, egyetemi tanársegéd

Bejelentkezés: 06-70-273-7878

Újszeged, Fülemüle u. 32.
www.queendent.hu

GEERS szaküzlet: Szeged, Arany J. u. 14.
Telefonos bejelentkezés szükséges! 

Tel.: 06-62/421-328

Szaküzletünk szolgáltatásai:

Hallásvizsgálat

Korszerû hallókészülékek

Rendszerkiegészítôk

Tisztítószerek

Elemek

Tb-támogatás is igénybe vehetô!

Nyitva tartás: h., k., cs.: 8–16-ig, sze.: 8–17.30-ig, p.: 8–14-ig

Szájsebészet
Implantológia
Esztétikai fogászat
Teljes körû ellátás a fogászat 
minden szakterületén.

Rendelônkben a konzultáció 
és kezelési terv készítése ingyenes.

Ha kérdése van, vagy idôpontot 
egyeztetne, keressen minket 

a +36-30/960-4410-es telefonszámon,
az office@smiledent.hu e-mail címen,

vagy látogasson meg minket Szegeden, 
a Teréz utca 14/b szám alatt.

Az ôszinte, szép mosolyért.
www.smiledent.hu

Küldetésünk a lakosság hatékony gyógyítása,
egészségi állapotának megôrzése

A Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központja a
Szent-Györgyi Albert Orvos- és Gyógyszerésztudományi Centrum jogu-
tódjaként jött létre 2007 júniusában, s azóta a betegellátó tevékenység irá-
nyítójaként, a graduális és posztgraduális, a tudományos kutatás, doktori
képzés tevékenységében az Általános Orvostudományi Karral együttmûkö-
désben tölti be funkcióját.

Dr. Kiss József
belgyógyász

gasztroenterológus
szakorvos 

GYOMORBALLON 
TERÁPIA

www.gyomorballon.hu

Kattintson:

„Regisztráció”

Az Ön partnerkódja:

Információ:

Tel.:�+36-30/571-2879 

E-mail�cím:�

info@hender.hu

drgastr

Mínusz 15-25 kg
6 hónap alatt, 
mûtét nélkül
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Az elmúlt években  többmilliárdos be-
ruházással fejlôdött a legmodernebb
szintre a Klinikai Központ Radiológiai
Klinikájának képalkotó diagnosztikai
részlege, másrészt a modern géppark-
nak és a képzéseknek köszönhetôen fo-
lyamatosan emelkedik az egészségügyi
ellátás színvonala. A Euromedic Diag-
nostics Magyarország Kft. egy Magyar -
országról indult nemzetközi cégcsoport
tagja, 1993 óta részese a szegedi egész-
ségügy radiológiai és nukleáris medici-
nai tevékenységének úgy, hogy szinte
észrevétlen maradt a betegek számára.  
Szegeden ma már elérhetôek többek

között az MR- és a csontsûrûség-vizsgá-
latok is, és a kitartó munka eredménye-
ként a betegek a Klinikai Központban a

magas színvonalú el-
látást tapasztalhatják
meg társadalombiz-
tosításuk terhére.
A Szegeden és

vonzáskörzetében
élô emberek gyógyu-
lását nagy mértékben
szolgálja, hogy a cég
beruházásainak kö-
szönhetôen a Klinikai
Központban ma a Ma-
gyarországon létezô
valamennyi képalko-
tó diagnosztikai el-
já rás elvégezhetô, a
PET CT felvétel ki-
vételével.

híREK a KLInIKÁKRÓL  •  híREK a KLInIKÁKRÓL

Korai stádiumban fedezhetôk fel a súlyos lefolyású betegségek

A Sebészeti Klinika az év kórháza

Világszínvonalú fejlesztések a Klinikai Központ
képalkotó diagnosztikai tevékenységében

Az elmúlt évben is minden hazai, ön-
kormányzati vagy állami fenntartású
kórház és klinika egyenlô eséllyel indul-
hatott a szavazáson. A szavazás során öt-
féle szempontból mérhetô a betegek és
hozzátartozók megelégedettsége. A
kórházakat három hónapon keresztül öt
kategóriában, egytôl ötig terjedô skálán
lehetett értékelni, ahol az 1-es a leg-

rosszabb, az 5-ös a legjobb osztályzatot
jelentette.
Kategóriák:
• Orvosszakmai ellátás
• Ápoló- és szakszemélyzet
• Kórházi infrastruktúra
• Kórházi ellátás
• Környezet és tisztaság
A díjazott intézmények laptopot is

kapnak a Pfizertôl, ezzel is segítve a dol-
gozók mindennapi munkáját. 
Összesen mintegy 5000 szavazat ér-

tékelése után az elmúlt évben a Kórhá-

zi ellátás kategória gyôztese az SZTE
ÁOK Sebészeti Klinika lett. A díjátadás
az MTA könyvtártermében zajlott,
2011. január 25-én.

Kategóriák Érték Helyezés

Orvos-szakmai ellátás: 4.176 6
Ápolás- és szakszemélyzet: 4.176 5

Összesített rangsor: 4.0471 5

A HáziPatika. com honlapján 2005 óta
minden évben közönségszavazás alapján
kiválasztható az év kórháza.

Fotó: Délmagyarország, 2011. február 14.



2011. május Szegedi Kezelô-Lap 5. oldal

Az acne vulgaris a legismertebb bôrbe-
tegség, mely gyakorlatilag mindenkin
jelentkezik, általában enyhébb, olykor
súlyosabb formában. A tünetek a ser-
dülôkorban kezdôdnek, és néhány évig
tartó fennállás után 25–30 éves korig
fokozatosan visszafejlôdnek. Az érin-
tettek többsége nem is fordul orvoshoz.
Súlyosabb esetekben azonban a fiatal

felnôtteknek is komoly gondot jelentenek
az arc bôrén éktelenkedô tünetek – és
ezért érthetô, hogy segítséget keresnek.
A kezelés elsôsorban bôrgyógyászati fel-
adat, ugyanakkor az acne vulgaris a mai
korszerû gyógyszerekkel eredményesen
kezelhetô.
A Bôrgyógyászati és Allergológiai Kli-

nika megfelelô szakmai hátterének,
szakképzett munkatársainak, valamint
a legkorszerûbb kutatási eredmények
birtokában nyújtja betegei számára a
napjainkban elérhetô legmagasabb szin -
tû kezeléseket.
Várjuk minden olyan 18–35 év kö-

zötti egészséges páciens jelentkezését,

akinek arcbôrén a mérsékelt vagy súlyos
acne vulgaris tünetei (pattanások és mi-
tesszerek) mutatkoznak. A vizsgálati
kezelést a részt vevô páciensek részére
térítésmentesen nyújtjuk, az utazási és
étkezési költségeket is megtérítjük.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
Szegedi Tudományegyetem 

Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
Bôrgyógyászati és Allergológiai Klinika

6720 Szeged, Korányi fasor 6–8.
Telefon: +36-30/387-5051

E-mail: anita.orha@dermall.hu

Ez a vizsgálat az Egészségügyi Tudományos Tanács
Klinikai Farmakológiai Etikai Bizottsága (ETT-
KFEB, a felelôs nemzeti etikai bizottság) és az Or-
szágos Gyógyszerészeti Intézet (OGYI, a felelôs
nemzeti gyógyszer-felügyeleti hatóság) engedé-
lyével történik.

híREK a KLInIKÁKRÓL  •  híREK a KLInIKÁKRÓL

Az elsô ultrahangos felvétel a Szegedi
Nôi Klinikán nagyon sokat segített ne-
kem abban, hogy fel tudjam fogni, hogy
babánk lesz. A terhesség hetei az öröm-
teli várakozás jegyében teltek el. Amikor
a magzati szívhang (CTG) vizsgálatok-
ra került sor, azonnal elláttak, amint
odaértem. Nálam minden rendben volt,
de láttam, milyen hozzáértéssel és nyug-
tatóan bánnak azzal a kismamával,
akinél felmerült valami probléma.

A szülôszoba-látogatás sokat segített,
nagyszerû lehetôség ez az apukák szá-
mára is, szerintem sok férj ilyenkor dönt
úgy, hogy része akar lenni a szülésnek.

A szülést nagyon megkönnyítette a
szülésznô segítôkészsége, szaktudása. Én
abszolút meg voltam elégedve. Ahogyan
velünk bánt, hatalmas biztonságot je-
lentett számomra. A gyengédség mind

az ápolók, mind az orvosom részérôl se-
gített a félelmeim leküzdésében. A vajú-
dás alatt nagyszerû volt számomra a
családi szülôszoba adta lehetôség. Ezek
apró dolgok, de abban a helyzetben na-
gyon sokat jelentettek nekünk. Ugyan-
akkor jól tudtuk, hogy nem a szülés a lé-
nyeg, hanem a születés, hogy a babánk
egészségesen jöjjön a világra. 

Miután megszületett a pici, a gyer-
mekágyas osztályon lehetôség volt arra,
hogy szinte mindig együtt lehessünk.
Nagyon örültem, hogy a mosdót mindig
tiszta állapotban tudtam használni, ez
sok intézményben sajnos nincs így.

Hálás vagyok a vezetôségnek, hogy
sok mindenben keresik a kismamák jó-
létét, és ezeket meg is valósítják a mi ké-
nyelmünk és biztonságunk érdekében.

Egy boldog anyuka

RÉSZLEGEK
Az A részlegen gyermek intenzív osztály,
újszülött intenzív osztály, gyermek -mû -
veseállomás, csecsemô- és gyermekkar-
diológia, pulmonológia, gasztroenteroló-
gia, neurológia, haematológia és onkológia,
endokrinológia, genetika, gyermeksebé-
szet, illetve az újszülöttek anyagcsere-
betegségeinek országos szû rô központja
mûködik. A B részlegen (korábban Új-
szegedi Gyermekkórház) van újszülött -
osztály, a cukorbetegségben és a kü-
lön bözô légúti betegségben szenvedô 
gyermekeket gyógyítják és gondozzák, a
fül-orr-gégészeti osztályon számos mûté-
tet végeznek, valamint egy komplett
neurorehabilitációs központ épült ki  az
idegrendszeri, illetve mozgáskárosodás-
ban szenvedô csecsemôk és gyermekek
állapotának javítására. Itt mûködik a
gyermek fertôzô osztály is. A C részle-
gen történik a gyermek- és ifjúsági pszi-
chiátriai ellátás. A klinikára a régió négy
megyéjébôl érkeznek 0–18 éves korú be-
tegek gyógykezelésre.

OKTATÁS
Intézményünkben rendszeres oktatás
zajlik orvostanhallgatók, orvosok, nôvé-
rek és más egészségügyi dolgozók részé-
re, valamint évente több alkalommal
szervezünk szakmai továbbképzést elô-
segítô kongresszusokat és tanfolyamo-
kat is. Tudományos munkánkról számos
nemzetközi és hazai folyóiratban, vala-
mint kongresszuson számolunk be.

ALAPÍTVÁNYOK
A klinikán hat alapítvány mûködik,
amely élvezi a város és a különbözô civil
szervezetek bizalmát, akik jelentôs tá-
mogatásukkal évrôl évre hozzájárulnak,
hogy a klinika mûszerparkja bôvüljön. A
visszajelzések alapján munkánkkal elége-
dettek a betegek és hozzátartozóik.

Dr. Túri Sándor 
intézetvezetô egyetemi tanár    

Klinikai vizsgálatok 
az acne vulgaris kezelésében

A Bôrgyógyászati és Allergológiai Klinika felhívása

Kisbabánk született

Az ország legnagyobb gyermek-egészség-
ügyi intézménye a SZTE Gyermekgyógyá-
szati Klinika és Gyermekegészségügyi
Centrum, ahol magas szintû gyógyító-, ok-
tató- és kutatómunka folyik. Az intézmény
három telephelyen mûködik.

A Gyermekgyógyászati
Klinikáról
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Szexuális és termékenységi 
problémák, nôi vizeletcsepegés, 

prosztatagondok, 
rákszûrés, ultrahang

Dr. Piros 
GyörGyi 

fôorvos,

belgyógyász�és�

kardiologus�szakorvos

„a hypertonia 
minôsített orvosa”
üzemegészségtan

szakorvos

Bejelentkezés:
06-70/535-0668

Dr. Fekete Zoltán 
Urológus, szülész-nôgyógyász szakorvos
Rendelés: Szeged, Boldogasszony sugárút 30. 
Péntek: 16.00–18.00. Tel.: 06-20/972-4158

E-mail: zoltan.fekete@freemail.hu

Régiónkban egyedülálló, 
amerikai technológia. 

A leghatékonyabb konzervatív 
kezelési lehetôség, 

szakorvosi felügyelettel!
– krónikus prosztatagyulladás
– nôi és férfi vizeletcsepegés
– szexuális funkciózavarok

– szülés utáni hüvelytónus-gyengeség
– aranyeresség

– naracsbôr, „popsiformázás"

Szeged, Kálvária tér 16. I. em.
Tel.: 06-62/641-245

www.urotron.segitek.hu

GYÓGY-PALOTA
Szeged, Szt. Ferenc u. 8. 
Tel./fax: 62/550-797

E-mail: gyogy-palota@gyogy-palota.hu
www.gyogy-palota.hu

Az inkontinenciáról
Vizeletinkontinenciának nevezzük az akaratlan vizelet-
vesztést. Elsôsorban hölgyeket érint, férfiakban fôleg
prosztatabetegségek következménye. A kivizsgálás és ke-
zelés urológus feladata. 
Stressz inkontinencia esetén a beteg sürgetô inger nél-

kül, köhögés, nevetés stb. kapcsán veszt vizeletet. Speciá-
lis tornáktól és magnetoterápiától (UROtrón) várható
gyógyulás. Súlyos esetben csak mûtét segíthet. Inkonti-
nenciagátló szalagot (TOT) ültetünk be. Az eljárás gyors,
biztonságos, hatékony.  
Késztetéses (urge) inkontinencia esetén a beteg hirte-

len jelentkezô ingereket érez, melyeknek nem tud ellenáll-
ni. Gyógyszeres kezeléstôl (muszkarin receptor gátló) vár-
ható javulás. A magnetoterápia ez esetben is hasznos.
A Magyar Kontinencia Társaság (MKT) Inkontinencia

Hálózatának (www.cseppmentes.hu) orvosai teljes körû
kivizsgálási és kezelési lehetôségek birtokában várják a hoz-
zájuk forduló betegeket. PhD. Dr. Bajory Zoltán,

az MKT Regionális Centrum vezetôje
(X)

UROLÓGIA•ANDROLÓGIA•SZEXOLÓGIA
PhD. Dr. Bajory Zoltán egyetemi adjunktus

Szeged, Kálvária tér 16. I. emelet 
Idôpont: 06-30/214-8819

Hódmezôvásárhely, Ady Endre u. 5.
Idôpont: 06-62/534-412

Háziorvosi rendelés, 
foglalkozás-egészségügyi szakrendelés, 

szakorvosi rendelések, fogászat,
fogszabályozás, labor, UH-diagnosztika

www.
drbajory.segitek.hu

Komplex probiotikum 
a Bérestôl a bélflóra 
és az emésztôrendszer  
egészségéért!

ProBio 6
kapszula

              
          

          
  

pezsgôtabletta

A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót 
vagy kérdezze meg kezelôorvosát, gyógyszerészét!

Vény nélkül kiadható gyógyszer.

Napi 1500 mg 
glükózamin-szulfáttal 
a térdízületi panaszok 
enyhítésére.
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Kiadja a BetûNet Média- és Hírügynökség Kft. • Engedélyszám: 163/0918/2/2010 • Felelôs kiadó-szer-
kesztô: Gy. Nagy Ágnes ügyvezetô • Telefon: 06-66/640-310 • Mobil: 06-70/639-1842 • Nyomtatás: Lap-
com Lapkiadó és Nyomdaipari Kft., 6729 Szeged, Szabadkai út 20. Ügyvezetô igazgató: Szammer István •
Megjelenik 200 000 példányban • A lapban megjelent hirdetések tartalmáért a kiadó nem vállal felelôsséget.
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Webáruházunkban több, mint 3000 termék közül 
egy kattintással megrendelheti vény nélkül kapható 
gyógyszereit, vitaminjait, étrend-kiegészítőit, ked-
venc kozmetikumait és még sok egyéb terméket.

A kicsit más gyógyszertárak

Kedvező árak, folyamatos akciók!
Pingvin Patikák: 6721 Szeged, Feketesas utca 19-21. Tel.: 550-725  • 6721 Szeged, Kálvin tér 2. 

Tel.: (62) 543-425  • 6720 Szeged, Dugonics tér 1.  Tel.: (62) 426-330 • 6723 Szeged, Csongrádi sgt. 71.  Tel.: 
(62) 555-712  • 6723 Szeged, Budapesti krt. 38. (bejárat a József Attila sgt. felől) Tel.: (62) 555-440  • 6723  

Szeged, Kereszttöltés u. 17.  Tel.: (62) 540-563  • 6726 Szeged, Szolgáltató sor 1. Tel.: (62) 435-916
• SAS Gyógynövény és Reformház, 6721 Szeged, Kálvin tér 2.  Tel.: (62)424-993

Már igényelhetik patikáinkban új, tartós plasztikkár-
tyájukat, a BÓNUSZ kártyát. A kártyatulajdonosok 2011. 
április 1-től kártyájuk felmutatásával és átadásával 10% 
kedvezményben részesülnek nem vényköteles, TB által nem 
támogatott, nem akciós gyógyszer vásárlása esetén valameny-
nyi Pingvin Patikában. Az új kártyán vásárlásaik után ponto-
kat gyűjthetnek, melyeket később a törvényi szabályozásnak 
megfelelően válthatnak be ajándékokra vagy szolgáltatásra.
A kártya használói sok egyéb akció és kedvezmény mellett 

tájékoztatást kaphatnak az álta-
luk szedett gyógysze-
rek kölcsönhatásairól 
és tulajdonságairól.

A megszokott törzsvásárlói rendszerhez ha son-
lóan újra indítjuk a hűségpontok gyűjtését.

luk szedett gyógysze-
rek kölcsönhatásairól
és tulajdonságairól.

A kártya használói sok egyéb akció és kedvezmény mellett 
tájékoztatást kaphatnak az álta-

Pingvin Patikák: 
Tel.: (62) 543-425  


