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VEGYE EL! TEGYE EL!

Ingyenes idôszaki lap

Tisztelt Hölgyem, Uram, Kedves Páciensünk! A klinikai kutatásokat
Elõször is engedje meg, hogy köszönt- tött idõ alatt jobkoordinálják
sem Önt a Szegedi Tudományegyetem ban megismerjen
Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
betegellátó szervezeti egységében! Intézményünk regionális ellátási központként mûködik, ellátási területébe
– szakmánként különbözõen – Szeged
város, illetve Csongrád megye tartozik,
emellett a magas progresszivitású szakmák esetében térségi ellátási kötelezettségünk is van, összesen mintegy
1,3 millió lakost érintõen, melyeknek
kiemelt jelentõséget ad a térségi ellátásszervezésen alapuló Semmelweis
Terv folyamatban lévõ végrehajtása.
Reméljük, hogy jelen kiadványunkkal – melynek most második számát
tartja a kezében – mi magunk is hozzájárulhatunk ahhoz, hogy a nálunk töl-

minket, értesüljön
a klinikai központ
és szervezeti egységeinek mûködésérõl, eredményeinkrõl, terveinkrõl;
hogy elsõ kézbõl értesüljön híreinkrõl,
vagy segítsünk a tájékozódásban.
Kérem, fogadja lapunkat azzal az elfogulatlan jóindulattal, mellyel azt mi
elkészítettük Önnek. Köszönjük, hogy
megtisztelt bennünket bizalmával, s
hozzánk fordult egészségügyi problémájával, és engedje meg, hogy mielõbbi gyógyulást kívánjak!
Prof. dr. Pál Attila elnök,
Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

Napjaink egyik leggyorsabban fejlõdõ
iparága a gyógyszeripar. Ezt felismerve
alapította meg a Szent-Györgyi Albert
Klinikai Központ klinikai kutatásokkal
foglalkozó szervezeti egységét, melynek legfontosabb feladata a gyógyszeripari megbízásokból klinikáira érkezõ
fázisvizsgálatok és azok keretében bevont betegek számának a biztonságosan elérhetõ szintig való növelése.
A klinikai kutatások központja – a
TÁMOP 4.2.1.B pályázat, 2. számú
Kémia, Anyagtudomány, Gyógyszerkutatás alprogramjának keretében –
2010 júliusában jelentõs változásokon
ment keresztül.
Folytatás az 5. oldalon »

TÁM-PONT
GYÓGYÁSZATI SZAKÜZLET
6720 Szeged, Korányi fasor 6.

– maradandó egészség
mellékhatások és ártófaktorok nélkül!
(Terápiánk sejtszinten indítja be a szervezet öngyógyító mechanizmusait
a vegetatív, sav-bázis, neuro-humorális és pszicho-energetikai
egyensúly helyreállításával.)

Kiemelkedôen hatékony tünet együttesek,
pszichoszomatikus funkciózavarok, krónikus állapotok,
valamint gyógyíthatatlannak titulált
kórképek kezelésében.
Módszerünk végsô soron bárkinek ajánlható, mert javítja az általános fizikai és mentális kondíciót, olyan változásokat idéz
elô sejtszinten, amelyek képessé teszik a szervezetet a folyton
változó életkörülményekhez való alkalmazkodásra, valamint
segít aktiválni a génjeinkbe kódolt önkorrekciós programot.
Valódi oki terápia ez, amely nem a tünetek elnyomására, hanem a betegséget elôidézô okok felderítésére és megszüntetésére törekszik, mégpedig a pácienssel szorosan karöltve. Alkalmazható legyengült szervezetek erôsítésére éppúgy, mint mûtéti felkészítésre, rehabilitációra, sportolók teljesítményének fokozására.

A XXI. SZÁZAD GYÓGYMÓDJA
Telefon: 06-30/944-2528; 76/506-764

(Klinikapark, a Körintenzív mellett, a Bôrklinika épülete)

Telefon: 62/54-58-66
E-mail: info@otcmedical.hu

Gyógyászati segédeszközre
van szüksége?
Nálunk
Nálunk mindent
mindent megtalál!
megtalál!
• kötszer, fásli
• kerekesszék
• elektromos mopedek
• járóbot, járókeret
• inkontinencia termékek
• vérnyomásmérô,
vércukormérô, stb.

Igény esetén
ingyen házhoz szállítjuk!
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GYÓGYÍR – Gyógy- és közérzetjavító termékek szaküzlete
6723 Szeged, Kereszttöltés u. 23/b. (Csillagtérhez közel)
Telefon: 06 62/651-118, +36 70/945-7745

Gyógynövények, diabetikus, gluténmentes és reform élelmiszerek,
vitaminok, gyógyvizek, talpbetétek, aromaterápia.
Személyes törődés, ingyenes parkolás.
Nyitva tartás: hétfõtõl péntekig 8–18, szombaton 8–13 óráig.

AZ ÉR- ÉS ÍZÜLETI BETEGSÉGEK REMÉNYSÉGE:

MOFETTA

Így nevezik azt az alacsony hõfokú vulkáni kigõzölgést, amely
magas százalékban tartalmaz széndioxidot. A Mofetta kabin
használatával, ez a méltatlanul elhanyagolt kezelési módszer
már itthon is elérhetõvé válik. A mofetta ajánlott a végtagok
idült verõér, visszér és nyirokér betegségeiben, illetve érmûtét, katéteres értágítás után. Ezen túl a cukorbetegség és annak érszövõdményei kapcsán, magas vérnyomás kiegészítõ kezeléseként,
mozgásszervi-, illetve bõrgyógyászati betegségek kapcsán. Segíti a gondolkodást, javítja a memóriát. A kezelés természetes Viagraként hat, valamint
méregtelenít, fogyaszt, felgyorsítja az anyagcserét. A „szárazfürdõt” kúraszerûen célszerû igénybe venni évente legalább kétszer, 10-10 alkalommal.

Érdeklõdés, bejelentkezés: 06-20/200-1188

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

Használja ki ezt a csodálatos kezelési módszert! Várjuk jelentkezését!

Hajgyógyászat
az interneten!
HULLIK A HAJA???
RITKUL, EGYRE KEVESEBB?
KOPASZODÁS, FOLTOS KOPASZODÁS
KORPÁS, ZSÍROS, VISZKETŐ FEJBŐR

Minden panaszára van megoldás
Pingvin Patikák Szegeden:
•
•
•
•
•
•
•

Webáruházunkban!
www.nicehajgyogyaszat.hu

Feketesas utca 19–21.
Kálvin tér 2.
Dugonics tér 1.
Csongrádi sgt. 71.
Budapesti krt. 38.
Kereszttöltés u. 17.
Szolgáltató sor 1.

Ha segítségre van szüksége, tegye fel kérdését
• E-mailen: kiseva@nicehajgyogyaszat.hu
• Telefonon: 06-30/754-5417
• Levélben: 1143 Budapest, Stefánia út 81. fszt. 2.
Nice Holisztikus Hajgyógyászat: külső és belső okok
feltárása, góckutatás „másképp”, személyre szabott
terápiás javaslatok, holisztikus kezelések

Részletek a 12. oldalon!

1143 Budapest, Stefánia út 81. fszt. 2.
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Az európai minõségû daganatgyógyításért
Az Egymást kiegészítõ sugárterápiás
fejlesztés az SZTE Onkoterápiás Klinikáján és a Temesvári Területi Kórházban címû, HURO/0802/112_AF
számú projekt keretében temesvári
sugárterápiás orvosokat látott vendégül a Szegedi Tudományegyetem Onkoterápiás Klinikája. A pályázatban
megfogalmazott sokrétû közös szakmai fejlesztés egyik célja az, hogy a
túlterhelt temesvári sugárterápiás egységet valamelyest tehermentesítsék a
daganatos betegek egy részének Szegeden történõ ellátásával, és az így felszabaduló kapacitásokat a romániai
partner arra fordíthatja, hogy korszerû
technológiákat vezessen be a betegek
kezelésére. A rendezvény során ez
utóbbi feladat megvalósításához nyújtott segítséget a szegedi klinika azzal,
hogy az itt már 2005 óta mûködõ, eu-

rópai színvonalú besugárzási módszerrõl elméleti és gyakorlati képzést
adott a romániai szakembereknek. Az
úgynevezett 3D tervezés alapján lehetõség van az egyénre szabott sugárkezelés nyújtására, ami a lehetõ legpontosabban figyelembe veszi a daganat
méretét, elhelyezkedését, megóvva a
környezõ egészséges szerveket, szöveteket a sugárterheléstõl, jelentõsen
csökkentve ezzel a beavatkozás mellékhatásait, és javítva a sugárkezelés
hatékonyságát.
A projekthez építkezés és nagy értékû eszközbeszerzés is kapcsolódik a
szegedi onkoterápiás klinikán, melynek munkálatai 2011 decemberében
kezdõdtek el. A bõvülõ kapacitások
azt is lehetõvé teszik, hogy az onkoterápiás klinika a jelenleginél több külföldi beteget fogadhasson, akik térítési díj ellenében vehetik igénybe a klinika által kínált komplex onkológiai
ellátást.
A szakemberek továbbképzésén kívül a projekt résztvevõi felvállalták a

régióbeli lakosság felvilágosításának és
a daganatos betegségre nézve nagyobb
kockázatot hordozó emberek szûrésének közös szervezését is.

Vállalt feladataik közé tartozik a szakemberek
továbbképzése is

A Nap mesterségesen előállított hősugarainak különleges élettani hatásai vannak:
Méregtelenítés – Testsúlycsökkentés – Bőrszépítés – Fájdalomcsökkentés – Testi és lelki relaxáció
A vérkeringés javítása – Vérnyomáscsökkentés – A stressz-tűrő képesség növekedése – Az alvásigény
csökkenése – Az immunrendszer erősítése – A vitalitás, a szellemi és fizikai teljesítőképesség jelentős növelése

Különleges lehetőség intenzív otthoni kúrák végzésére amerikai csúcstechnológiával.
Alkalmazzák orvosok, természetgyógyászok, szépségszalonok is!
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Az Urológiai Klinika
felhívása
A Szegedi Tudományegyetem SzentGyörgyi Albert Klinikai Központ Urológiai Klinikáján ismételten alkalmazásra kerülnek különbözõ protézisek.
Ezek egyike vizeletcsepegés, illetve elfolyás esetén férfiakban alkalmazható,
mely készülék megakadályozza az inkontinenciát. A készülék nagyon drága, de azt – méltányossági alapon – a
biztosító finanszírozza.
Ezenkívül más, kezeléssel nem javítható, férfi erekciós zavarokban szintén protézisbeültetés lehetséges.
Mindkét protézisfajta világszabadalom
alapján az USA-ban gyártott, melyek
kipróbálása nagyszámú esetben, nagyon jó eredményekkel történt meg.
A protézisekkel kapcsolatosan keresse
fel klinikánkat!

„…jólesett, a jót is le kell írni”
A Szegedi Kezelõ-Lap elsõ számában már közöltünk olvasói levelet. Akkor
egy a Szülészeti Klinikán kezelt beteg szólt elismeréssel ellátásáról. Most ismét idézzük egyik nagyon kedves betegünk levelét. Rendelõintézeteinkkel
kapcsolatosan az alábbi pozitív hangvételû gondolatokat juttatta el klinikai
központunkba. Levelét tartalmi változtatások nélkül közöljük.
„Nagyon jólesik nekem, de gondolom, Szeged és környéke lakosságának,
hogy a vérvétel az I. sz. és a II. sz. rendelõintézetben történik, és nincs olyan
összevonás, hogy a vérvétel miatt ki kell menni a II. kórházba. Sajnos nagyon
sok a beteg, és a II. sz. rendelõintézetre nagy szükség van, inkább más egészségügyi területeket kellene odatelepíteni. A túlzott összevonás az egészségügyben sem hoz megtakarítást, mert a beteg embereket így is, úgy is el kell látni.
A II. sz. rendelõintézetben dolgozik egy munkatárs a liftkezelésnél – úgy
tudom, Andreának hívják, viszonylag fiatal és vékony – a nevesítés miatt,
valamint a megkülönböztetés miatt (Árpádfalvi Zsoltné – a szerk.). Szeretném megdicsérni, mert nagyon türelmesen, bevárva a betegeket, folyamatosan végzi a munkáját. Nagyon jó a kiszolgálás színvonala, és láttam, hogy a
beteg embereket, ha kell, besegíti a liftbe. Mivel ez velem is megtörtént, és jólesett, a jót is le kell írni.”

Új, nagy értékû beruházás az emlõrák szûrésére Szegeden

Az idõben elvégzett szûrés életet menthet
Tovább javul a kóros elváltozások felismerése, így az emlõrák korai diagnosztizálásának lehetõsége Szegeden, a Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
telephelyein üzembe helyezett két új digitális mammográf segítségével. A
Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ közremûködõje, a Euromedic Diagnosztics Magyarország Kft. egy Hologic direkt digitális mammográfot telepített és mûködtet a rendelõintézetben lévõ szûrõállomására, és a GE legújabb,
stereotaxiával rendelkezõ digitális mammográfiás berendezését pedig a Patológiai Intézetben mûködõ emlõdiagnosztikai egységében helyezte üzembe a
közelmúltban.
Az új gépeknek köszönhetõen tovább nõ a rákmegelõzõ állapotok, valamint a kóros elváltozások felfedezésének aránya. Az eddig alkalmazott
filmes megoldást felváltja a modern,
digitális képmegjelenítés.
Az emlõ összenyomására (kompressziójára) itt is szükség van, és továbbra is röntgensugárzást használ a
módszer, azonban – egyrészt a detektorok érzékenységének, másrészt az
utólagos számítógépes képfeldolgozás
lehetõségének köszönhetõen – 25%kal csökken a sugárterhelés. Ennek
segítségével ugyanis a kisebb expozíciós hibákat ki lehet küszöbölni, így a
felvételek ismétlése elkerülhetõ. A
mammográffal végzett mintavételek

így a korábbihoz képest gyorsabban
és pontosabban végezhetõk el.
Az emlõráknál – mint a legtöbb tumornál – a terápia eredménye annál
hatékonyabb, minél korábbi stádiumban kerül a betegség felismerésre. Tudományosan bizonyított, hogy a 40 év
feletti korosztályban a mammográfia
jelenleg az a vizsgáló módszer, amely a
legnagyobb pontossággal alkalmas az
emlõdaganatok korai felfedezésére.
Ezért nagyon fontos, hogy az érintett
korú, panaszmentes nõk éljenek a lehetõséggel, és járjanak rendszeresen
ellenõrzésre, illetve kétévente vegyenek részt az ingyenes mammográfiai
szûrõvizsgálatokon. Az emlõrák többnyire fájdalommentes, és ez az, ami

miatt a betegek sokszor nem fordulnak azonnal orvoshoz. Van továbbá az
emlõráknak olyan formája is, amikor
az emlõben csomó nem tapintható, a
rákos betegség emlõgyulladás formájában jelentkezik. Mindenkinek tanácsos tehát az orvost haladéktalanul
felkeresni, akkor is, ha nem érez fájdalmat, de: az emlõben csomót tapint
• az emlõbimbó behúzódik • az emlõ
bõrén behúzódást észlel • emlõbimbón ekcémának tûnõ elváltozás jelent
meg • az emlõ bõre – az ellenoldalihoz képest – duzzadttá, keménnyé, illetve pirossá válik • az emlõbimbóból
véres váladékozást észlel • a hónaljban
csomót tapint.
Annak ellenére, hogy a rosszindulatú emlõdaganatok döntõ többsége idõsebb korban jelentkezik, emlõrák
negyven éves kor alatt is elõfordulhat,
ezért a fenti tünetek esetén mihamarabb szakorvoshoz kell fordulni!
A Szent-Györgyi Albert Klinikai
Központban a legkorszerûbb berendezésekkel várjuk a szegedi és Szeged környéki nõi lakosságot az akár
életet mentõ mammográfiai szûrésre.
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A klinikai kutatásokat koordinálják
Folytatás az 1. oldalról »

Prof. dr. Kemény Lajos tanszékvezetõ egyetemi tanár elnökletével és dr.
Bende Balázs klinikai kutatási koordinátor operatív vezetésével kezdtük meg
új koordinációs rendszerünk felépítését. Az elsõ klinika, mely igénybe vette szolgáltatásainkat, a Bõrgyógyászati
és Allergiológiai Klinika volt. 2011 februárjától több más klinikai osztály is
csatlakozott programunkhoz. Ma már
aktív vizsgálati koordinációt folytatunk
az Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás
Intézetben, a II. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központban, a Sebészeti Klinikán, a Reumatológiai Klinikán, a Traumatológiai Klinikán, és a
CRO cégek felé végzett direct marketing tevékenységünk segítségével keressük a közösen indítható vizsgálatokat a
Szemészeti Klinika, az Onkoterápiás
Klinika, az I. Sz. Belgyógyászati Klinika és a Fogorvos-tudományi Kar fázis
I. vizsgálóhelye számára.
Központunk portfóliója a klinikai
vizsgálatok szervezésének oroszlánré-

szét átvállalja a klinikáktól, szakértõ
segítséget nyújtva, kezdve a CROpartnerekkel való kapcsolattartáson,
az intézményi szerzõdések teljes körû
managementjén és adminisztrációján
túl, a klinikai vizsgálatok vizsgálói oldalának komplex koordinációjáig. Ehhez természetesen elengedhetetlen a
szakképzett munkaerõ, jelenleg kollégáink szinte mindegyike rendelkezik
aktív ICH GCP bizonyítvánnyal, és a
folyamatos képzés is fontos szerephez
jutott programunkban.
Ezen rendszer segítségével a klinikai
vizsgálatok területén kimagasló eredményeket értünk el. Mûködésünk alatt
több CRO-partner kereste fel a klinikákat, mint eddig bármikor. Harminckét aktív klinikai vizsgálat indult el az
új koordinációs rendszerben, több száz
betegscreening történt meg, és csupán
2011-ben több mint százharminc randomizált beteggel büszkélkedhetünk.
Egy komplex referálási rendszer kidolgozása és tesztelése is megkezdõdött, hogy a betegpopulációt a klinikai

Elérhetõségeink:
Telefon: +36-62/545-545
E-mail: trial-office@dermall.hu
betegállományon túlra is ki tudjuk terjeszteni, valamint a belsõ minõségbiztosítási rendszer kidolgozására és egy
belsõ auditálási rendszer alapjainak lefektetésére is sor került.
Rendelkezünk a belsõ erõforrások
kapacitásának minden elõnyével, és kizárólag önkéntes alapon, felkérésre vállalunk koordinációs munkát a Klinikai
Központ bármely klinikáján. Egységes
arculat kialakításával, kiváló minõségû
study management munkával és az általunk koordinált vizsgálatokban elért
igen magas bevont betegszámmal elõsegítjük egyetemünk és klinikáink jó
hírének és vizsgálati szempontból keresettségének növekedését mind a hazai, mind a nemzetközi piacon.
Szakképzett, rutinos munkatársaink közremûködésének köszönhetõen
a vizsgálatok bármely területén örömmel ajánlhatjuk szolgáltatásainkat.

Fogamzásgátlás, egyszerûbben!
A Szegedi Tudományegyetem Szülészeti és Nõgyógyászati Klinikája egy
az Egészségügyi Világszervezet által
kezdeményezett nemzetközi program
keretében részt vesz egy fogamzásgátlással kapcsolatos több központú vizsgálatban, melyhez önkéntesek jelentkezését várja.
Nguyen Thi My Huong, a WHO illetékes vezetõ munkatársa nemrég arról a tudományos kutatásról tartott
rövid beszámolót a Szegedi Akadémiai
Bizottság székházában, amelybe egyetlen közép-európai intézményként a
Szegedi Tudományegyetem Szülészeti
és Nõgyógyászati Klinikáját vonta be
az Egészségügyi Világszervezet.
A program szegedi vezetõje, Bártfai
György professzor úr, a beszámoló keretein belül elmondta továbbá, hogy
nagy megtiszteltetés a klinikai központ
részvétele a vizsgálatban, és hogy az

elvárt teljesítményhez minél szélesebb
rétegek megszólítása szükséges. A
program munkájához február hónapban csatlakozott a Klinikai Kutatásokat
Koordináló Központ is azzal a céllal,
hogy munkatársai hatékony segítséget
nyújtsanak a betegtoborzás területén a
vizsgálóknak.
Olyan 18 és 45 év közötti hölgyek/asszonyok jelentkezését várják,
akik a napi rendszerességgel szedendõ
kombinált fogamzásgátló tabletták helyett más, kisebb hormonális megterheléssel járó, ösztrogénmentes módszert választanának, elsõsorban azért,

mert életvitelükben havi 6-7 alkalomnál kevesebbszer van szükségük gyógyszeres megelõzésre a nem kívánt terhesség elkerülése céljából, és emiatt
feleslegesnek érzik egész hónapon át
szedni a kombinált fogamzásgátló tablettát.
Amennyiben ön is részt kíván venni
a vizsgálatban, a Szegedi Tudományegyetem Szülészeti és Nõgyógyászati
Klinikája fél éven keresztül térítésmentesen ellátja önt olyan készítménnyel, melyet csak a szexuális
együttlétet megelõzõen szükséges alkalmaznia.

A vizsgálatban való részvétel feltételeirõl és menetérõl további információt
és bõvebb felvilágosítást az alábbi elérhetõségeken kaphat:
E-mail: info.fogamzasgatlas@freemail.hu
Információs telefonszám munkaidõben: 06-70/282-1884
Személyes felvilágosítás:
Tóth Márta védõnõ, SZTE Szülészeti és Nõgyógyászati Klinika,
217-es (WHO) szoba, telefon: 06-62/545-524

Kiadja a BetûNet Média- és Hírügynökség Kft. • Engedélyszám: 163/0918/2/2010 • Felelôs kiadó-szerkesztô: Gy. Nagy Ágnes ügyvezetô • Telefon: 06-66/640-310 • Mobil: 06-70/639-1842 • Nyomtatás:
Paus-Print Ktd., 5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 18. • Megjelenik 150 000 példányban • A lapban megjelent hirdetések tartalmáért a kiadó nem vállal felelôsséget.
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Dr. Szakál Tibor
radiológus szakorvos

Teljes körű
ultrahang-diagnosztika

6725 Szeged, Szent Ferenc u. 8.

Szeged, Bérkert Klinika
Bérkert u. 11.

Bejelentkezés: (62) 550-797

6640 Csongrád, Gyöngyvirág u. 5.

előjegyzés szerint

Bejelentkezés: (63) 483-820

6900 Makó, Hunyadi u. 9.

Tel.: 06-70/317-64-57

Bejelentkezés: (62) 209-909, (20) 289-8377
Rendelés helye:
Szeged, Csaplár Benedek u. 1/C.
Rendelés ideje:
hétfôn és pénteken 16–20 óráig
Bejelentkezés: 30/738 3356
E-mail: faboeva.dr@gmail.com
Honlap: www.nyugidoki.hu

• Szájsebészet
• Implantológia
• Esztétikai fogászat
• Ajak- és ráncfeltöltés
hialuronsavval
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 44 10-es
telefonszámon, az office@smiledent.hu
e-mail címen, vagy látogasson meg minket
Szegeden, a Teréz utca 14/b szám alatt.

Panaszaival forduljon hozzám bizalommal!

Az ôszinte, szép mosolyért.
www.smiledent.hu

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
melléküreggyulladások
gyógyítása
rekedtség és
horkolás kezelése
mûtéti
beavatkozások
plasztikai mûtétek
fájdalmatlan
fülbevalóbehelyezés

A hátfájás és a stressz Magyarországon kiemelt népbetegségnek számít!
Huszonéves korban megkezdõdik a gerinccsigolyák közt lévõ porc dehidrációs folyamata, mely
a 40. életévre már jelentõs vízveszteséggel jár. A kiszáradt porckorong veszít magasságából, már
nem tartja feszesen a csigolyákat, azok kimozdulhatnak helyükrõl. Kopás, csigolyaelcsúszás, a
túlterhelt szakaszon pedig porckorongsérv alakulhat ki. Az ízület instabillá válásával az idegbecsípõdés lehetõsége áll fenn. A hátfájás tehát a kor elõrehaladtával menthetetlenül bekövetkezik.
A legjobb megoldás a megelõzés!
A legajánlottabb módszer a gyógytorna jellegû tornák rendszeres végzése, aminek hatékonyságát masszázzsal fokozhatjuk. Mindezt már otthonunkban is megtehetjük, hiszen a legmodernebb fizikoterápiás készülékeket akár a nappalinkban is elhelyezhetjük. A masszázsfotelek kiváló stresszoldó és közérzetjavító hatással bírnak, és mindig igazodnak
a napi programjainkhoz. A felhevített jade kõvel masszírozó masszázságyak oldják a stressz okozta izomgörcsöket,
serkentik a vérkeringést, így egy-egy kezelés után frissebben és kipihentebben érezhetjük magunkat. Porckorongsérv
esetén a gerincnyújtó pad segíthet csökkenteni a fájdalmakat. Ez egy egyszerû szerkezet, amivel tehermentesítjük
gerincünket, így a porckorongok tápanyaghoz jutnak. Az agy vérellátását is javítja, így nem csak a testnek és léleknek,
de a szellemnek is felüdülést okoz.
Információ: www.drgerinc.hu

Kérdése van? Szívesen válaszolok! • Lukács László: 06 20/9436-110
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A J ÖVŐ T E R Á P I Á JA A J E L E N B E N
Gyógy- és sportmasszázs, mágnesterápiás akupresszúra

A MagneVIT REFLEX készülék használata és a hagyományos masszázstechnikák ötvözete,
EGYEDÜLÁLLÓ HATÁSFOKKAL regenerál.
Orvosok, természetgyógyászok, masszõrök, reflexológusok hatékony terápiás eszköze.
Rendkívûl egyszerûen mûködõ, kezelõfejes, tûszúrás nélküli akupresszúrás módszer, egyidejûleg háromféle hatásmechanizmussal. Dupla-mágneses kezelõfejjel az akupresszúrás pontokon egyidejûleg elektromos,
mágneses és frekvencia-terápiás hatásokat stimulál szinergiában (a hatások egymást kiegészítõ-fokozó jellegével), így aktivizálja a szervezet harmonizáló, és öngyógyító tevékenységét. A Magnevit REFLEX készülék kiválóan
alkalmazható izomsérülésekre, gerincproblémákra, testsúlycsökkentésre, narancsbõr ellen.
ELÉRHETÔSÉG: 6800 Hódmezõvásárhely, Kossuth tér 7. (a Sarokház Cukrászda mellett, a Fôtérrel szemben)
Telefon/fax: +36 62 239 731 • Mobil: +36 30 639 37 43 • www.magnepharma.hu • E-mail: info@magnepharma.hu

Dr. Molnár-Gábor Etelka
fül-orr-gégegyógyász szakorvos
Szeged, Deák Ferenc u. 28–30.

Rendelési idõ: hétfõn és szerdán 14–19, csütörtökön 8–12 óráig.

Bejelentkezés: (36) 20/9732-045
www.orrspecialista.hu • www.horkolas-gatlas.hu

GYÓGY-PALOTA
Szeged, Szt. Ferenc u. 8.
Telefon/fax: 62/550-797
E-mail: gyogy-palota@gyogy-palota.hu
www.gyogy-palota.hu
Háziorvosi rendelés,
foglalkozás-egészségügyi szakrendelés,
szakorvosi rendelések, fogászat,
fogszabályozás, labor, UH-diagnosztika.

UROLÓGIA •ANDROLÓGIA •SZEXOLÓGIA
Dr. med. habil. Bajory Zoltán egyetemi adjunktus
Egyedülálló, „mágneses
gyógyfotel” technológia.
Konzervatív kezelési lehetôség,
szakorvosi felügyelettel!

krónikus prosztatagyulladás • nôi és
férfi vizeletcsepegés • korai magömlés • szülés utáni hüvelytónus-gyengeség • aranyeresség • naracsbôr
Szeged, Kálvária tér 16. I. em.
Telefon: 06-70/277-5284
www.urotron.segitek.hu

Szexuális és termékenységi
problémák, nôi vizeletcsepegés,
prosztatagondok, fitymaszûkület,
rákszûrés, ultrahang
Szeged, Kálvária tér 16. I. emelet
Idôpont: 06-70/277-5284
Hódmezôvásárhely, Ady Endre u. 5.
www.
Idôpont: 06-62/534-412
drbajory.segitek.hu

MagneVIT REFLEX
CD-9X

MagneVIT REFLEX
CD-9

A stressz inkontinencia
Stresszinkontinenciának nevezzük, amikor a beteg (nõ vagy
férfi) akaratlanul vizeletet veszt úgy, hogy nem érez elõtte vizelési ingert. A vizeletvesztés oka, hogy a húgycsõ záróizmának a nyomása kisebb, mint a húgyhólyagban levõ nyomás. Ez
pl. köhögés, tüsszentés alkalmával jön létre. Ha a zárónyomás
még alacsonyabb, akkor a vizeletvesztés akár nyugalomban is
bekövetkezhet. Kivizsgálása és kezelése urológus feladata.
Konzervatív (mágneses-, vagy ingeráram terápiával, intimtornával) kezeléssel megerõsíthetõek a kismedencei izomstruktúrák, mely akár teljes gyógyuláshoz vezet.
Eredménytelenség esetén mûtéttõl várható csak javulás. A
mellsõfali hüvelyplasztika ma már nem javasolt az inkontinencia kezelésére. Tartós eredmény inkontinenciagátló szalag
(TOT, TVT) behelyezésétõl várható. Sikeressége 90%.
Férfiak súlyos inkontinenciájaesetén már nálunk is ingyenesen elérhetõ egy speciális berendezés (mûsphincter), melynek mûtéti beültetése teljes gyógyuláshoz vezet.
A Magyar Kontinencia Társaság Inkontinencia Hálózatának (www.cseppmentes.hu) orvosai teljeskörû kivizsgálási, kezelési lehetõségek és szaktudás birtokában várják bete(X )
geiket.
Dr. med. habil. Bajory Zoltán,
MKT Régionális Centrum vezetõje, SZTE Urológiai Klinika
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RTERÁPIA

A Szegedi Kezelõ-Lap rejtvénymelléklete
Mondják, egy jóízû nevetés fél gyógyulás. Ezért készítettük Humorterápia címû mellékletünket, melynek támogatója a Napfényfürdõ Aquapolis Szeged.
Három skandináv típusú keresztrejtvényünkben az
alább olvasható három vicc poénját rejtettük el.
Gyermek betegeink részére a rajzos fejtörõvel szeretnénk kedveskedni.
A beteg a mûtõasztalon megkérdi az orvostól:
– Doktor úr! Minek az a gumikesztyû?
Az orvos válasza bal oldali rejtvényünk megfejtése.
– Doktor úr! A férjem autónak képzeli magát. Mit
tegyek?
– A legjobb lenne, ha be tudná hozni hozzám.
A feleség válasza jobb, felsõ rejtvényünk megfejtése.
A vizsgálat után így szólt az orvos a beteghez:
– Tudja, hogy az utolsó pillanatban jött el hozzám?
– Jaj, olyan súlyos a baj, doktor úr?
Az orvos válasza jobb oldali alsó rejtvényünk megfejtése.
Kérjük, megfejtéseiket – a három vicc poénját – a
szegedrejtveny@gmail.hu e-mail címre juttassák el
a Kezelõ-Lap következõ, harmadik számának megjelenéséig. A helyes megfejtõk között 10 db gyógymedence jegyet sorsolunk ki a Napfényfürdõ Aquapolis Szeged jóvoltából. (A fürdô szolgáltatásairól a
2. oldalon olvashatnak.)

0 00 GYEREKREJTVÉNY 0 00
Hogy könnyebb legyen
a gyógyulás, szeretnénk
a kórház kis betegeinek
is kedveskedni ezzel
a képes rejtvénnyel.
Kérjük, keressétek meg
a két rajz közti
15 eltérést, és küldjétek
el a szegedrejtveny@
gmail.com e-mail
címre!
A helyes megfejtôk
között ajándékokat
sorsolunk ki.
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