
II. évfolyam 1. szám • 2012. május VEGYE EL! TEGYE EL! Ingyenes idôszaki lap

– 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 ál-
talános 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, ha-
nem a betegséget elôidézô okok felderítésére és megszünteté-
sére törekszik, mégpedig a pácienssel szorosan karöltve. Alkal-
mazható legyengült szervezetek erôsítésére éppúgy, mint mûté -
ti felkészítésre, rehabilitációra, sportolók teljesítményének fo-
kozására.

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

TÁM-PONTTÁM-PONT
GYÓGYÁSZATI SZAKÜZLET

6720 Szeged, Korányi fasor 6.
(Klinikapark, a Körintenzív mellett, a Bôrklinika épülete)

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

Nálunk mindent megtalál!Nálunk mindent megtalál!

Igény esetén
ingyen házhoz szállítjuk!

Következô lapszámunkbaa hirdetésta 06-70/639-1842-es
telefonszámon adhatják le.

Gyógyászati segédeszközre
van szüksége?

Nálunk mindent megtalál!

• kötszer, fásli
• kerekesszék
• elektromos mopedek
• járóbot, járókeret
• inkontinencia termékek
• vérnyomásmérô,

vércukormérô, stb.

Igény esetén
ingyen házhoz szállítjuk!

Tisztelt Hölgyem, Uram, Kedves Páciensünk!
Elõ ször is en ged je meg, hogy kö szönt -
sem Önt a Sze ge di Tu do má nye gye tem
Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Köz pont
be te gel lá tó szer ve ze ti egy sé gé ben! In-
téz mé nyünk re gi o ná lis el lá tá si köz-
pont ként mû kö dik, el lá tá si te rü le té be
– szak mán ként kü lön bö zõ en – Sze ged
vá ros, il let ve Csong rád me gye tar to zik,
emel lett a ma gas prog res szi vi tá sú szak-
mák ese té ben tér sé gi el lá tá si kö te le -
zett sé günk is van, ös sze sen min tegy
1,3 mil lió la kost érin tõ en, me lyek nek
ki emelt je len tõ sé get ad a tér sé gi el lá -
tás szer ve zé sen ala pu ló Sem mel we is
Terv fo lya mat ban lévõ vég re haj tá sa.

Re mél jük, hogy je len ki ad vá nyunk -
kal – mely nek most má so dik szá mát
tart ja a ke zé ben – mi ma gunk is hoz zá -
já rul ha tunk ah hoz, hogy a ná lunk töl-

tött idõ alatt job-
ban me gis mer jen
min ket, ér te sül jön
a kli ni kai köz pont
és szer ve ze ti egy-
sé ge i nek mû kö dé -
sé rõl, ered mé nye -
ink rõl, ter ve ink rõl;
hogy elsõ kéz bõl ér te sül jön hí re ink rõl,
vagy se gít sünk a tá jé ko zó dás ban.

Ké rem, fo gad ja la pun kat az zal az el-
fo gu lat lan jó in du lat tal, mel lyel azt mi
el ké szí tet tük Ön nek. Kö szön jük, hogy
meg tisz telt ben nün ket bi zal má val, s
hoz zánk for dult egés zsé gü gyi prob lé -
má já val, és en ged je meg, hogy mi e lõb -
bi gyó gyu lást kí ván jak!

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

Nap ja ink egyik leg gyor sab ban fej lõ dõ
ipa rá ga a gyógy sze ri par. Ezt fe lis mer ve
ala pí tot ta meg a Szent-Györ gyi Al bert
Kli ni kai Köz pont kli ni kai ku ta tá sok kal
fog lal ko zó szer ve ze ti egy sé gét, mely-
nek leg fon to sabb fe la da ta a gyógy szer -
i pa ri meg bí zá sok ból kli ni ká i ra ér ke zõ
fá zis vizs gá la tok és azok ke re té ben be-
vont be te gek szá má nak a biz ton sá go -
san elér he tõ szin tig való nö ve lé se.

A klinikai kutatások köz pon tja – a
TÁ MOP 4.2.1.B pá lyá zat, 2. szá mú
Ké mia, Anyag tu do mány, Gyógy szer -
ku ta tás alp rog ram já nak ke re té ben –
2010 jú li u sá ban je len tõs vál to zá so kon
ment ke resz tül.

A klinikai kutatásokat
koordinálják

Folytatás az 5. oldalon »
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Pingvin Patikák Szegeden:
• Feketesas utca 19–21.
• Kálvin tér 2.
• Dugonics tér 1.
• Csongrádi sgt. 71.
• Budapesti krt. 38.
• Kereszttöltés u. 17.
• Szol gáltató sor 1.

Részletek a 12. oldalon!

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 ér mû -
tét, katéteres értágítás után. Ezen túl a cukorbetegség és an-
nak érszövõdményei kapcsán, magas vérnyomás kiegészítõ kezeléseként,
mozgás szervi-, illetve bõrgyógyászati betegségek kapcsán. Segíti a gondol-
kodást, javítja a memóriát. A kezelés természetes Viagraként hat, valamint
méregtelenít, fogyaszt, felgyorsítja az anyagcserét. A „szárazfürdõt” kúrasze-
rû en célszerû igénybe venni évente legalább kétszer, 10-10 alkalommal.

Érdeklõdés, bejelentkezés: 06-20/200-1188

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
Webáruházunkban!

www.nicehajgyogyaszat.hu
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

1143 Budapest, Stefánia út 81. fszt. 2.

Lapunk fél év múlva
jelenik meg ismét.

Amennyiben hirdetni
szeretne benne,

hívja a 70/639-1842-es
telefonszámot
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Az európai minõségû daganatgyógyításért

Az Egy mást ki e gé szí tõ su gár te rá pi ás
fej lesz tés az SZTE On ko te rá pi ás Kli-
ni ká ján és a Te mes vá ri Te rü le ti Kór-
ház ban címû, HURO/0802/112_AF
szá mú pro jekt ke re té ben te mes vá ri
su gár te rá pi ás or vo so kat lá tott ven dé -
gül a Sze ge di Tu do má nye gye tem On-
ko te rá pi ás Kli ni ká ja. A pá lyá zat ban
meg fo gal ma zott sok ré tû kö zös szak-
mai fej lesz tés egyik cél ja az, hogy a
túl ter helt te mes vá ri su gár te rá pi ás egy-
sé get va la me lyest te her men te sít sék a
da ga na tos be te gek egy ré szé nek Sze-
ge den tör té nõ el lá tá sá val, és az így fel-
sza ba du ló ka pa ci tá so kat a ro má ni ai
part ner arra for dít hat ja, hogy kor sze rû
tech no ló gi á kat ve zes sen be a be te gek
ke ze lé sé re. A ren dez vény so rán ez
utób bi fe la dat meg va ló sí tá sá hoz nyúj-
tott se gít sé get a sze ge di kli ni ka az zal,
hogy az itt már 2005 óta mû kö dõ, eu-

ró pai szín vo na lú be su gár zá si mód szer -
rõl el mé le ti és gya kor la ti kép zést
adott a ro má ni ai sza kem be rek nek. Az
úgy ne ve zett 3D ter ve zés alap ján le he -
tõ ség van az egyén re sza bott su gár ke -
ze lés nyúj tá sá ra, ami a le he tõ leg pon -
to sab ban fi gye lem be ve szi a da ga nat
mé re tét, el he lyez ke dé sét, me góv va a
kör nye zõ egés zsé ges szer ve ket, szö ve -
te ket a su gár ter he lés tõl, je len tõ sen
csök kent ve ez zel a be a vat ko zás mel-
lék ha tá sa it, és ja vít va a su gár ke ze lés
ha té kony sá gát.

A pro jekt hez épít ke zés és nagy ér-
té kû esz köz be szer zés is kap cso ló dik a
sze ge di on ko te rá pi ás kli ni kán, mely-
nek mun ká la tai 2011 de cem be ré ben
kez dõd tek el. A bõ vü lõ ka pa ci tá sok
azt is le he tõ vé te szik, hogy az on ko te -
rá pi ás kli ni ka a je len le gi nél több kül-
föl di be te get fo gad has son, akik té rí té -
si díj el le né ben ve he tik igény be a kli-
ni ka ál tal kí nált komp lex on ko ló gi ai
el lá tást.

A sza kem be rek to vább kép zé sén kí-
vül a pro jekt részt ve või fel vál lal ták a

ré gi ó be li la kos ság fel vi lá go sí tá sá nak és
a da ga na tos be teg ség re néz ve na gyobb
koc ká za tot hor do zó em be rek szû ré sé -
nek kö zös szer ve zé sét 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

Új, nagy értékû beruházás az emlõrák szûrésére Szegeden

Az idõben elvégzett szûrés életet menthet

A Sze ge di Tu do má nye gye tem Szent-
Györ gyi Al bert Kli ni kai Köz pont Uro-
ló gi ai Kli ni ká ján is mé tel ten al kal ma -
zás ra ke rül nek kü lön bö zõ pro té zi sek.
Ezek egyi ke vi ze let cse pe gés, il let ve el-
fo lyás ese tén fér fi ak ban al kal maz ha tó,
mely ké szü lék me ga ka dá lyoz za az in-
kon ti nen ci át. A ké szü lék na gyon drá -
ga, de azt – mél tá nyos sá gi ala pon – a
biz to sí tó fi nan szí roz za.

Ezen kí vül más, ke ze lés sel nem ja-
vít ha tó, fér fi erek ci ós za va rok ban szin-
tén pro té zis be ül te tés le het sé ges.
Mind két pro té zis faj ta vi lág sza ba da lom
alap ján az USA-ban gyár tott, me lyek
kip ró bá lá sa nagy szá mú eset ben, na-
gyon jó ered mé nyek kel tör tént meg.
A pro té zi sek kel kap cso la to san ke res se
fel kli ni kán kat!

Az új gé pek nek kö szön he tõ en to-
vább nõ a rák me ge lõ zõ ál la po tok, va-
la mint a kó ros el vál to zá sok fel fe de -
zé sé nek ará nya. Az ed dig al kal ma zott
fil mes me gol dást fel vált ja a mo dern,
di gi tá lis kép meg je le ní tés.

Az emlõ ös sze nyo má sá ra (komp-
res szi ó já ra) itt is szük ség van, és to-
vább ra is rönt gen su gár zást hasz nál a
mód szer, azon ban – egy részt a de tek -
to rok ér zé keny sé gé nek, más részt az
utó la gos szá mí tó gé pes kép fel dol go zás
le he tõ sé gé nek kö szön he tõ en – 25%-
kal csök ken a su gár ter he lés. En nek
se gít sé gé vel ugya nis a ki sebb ex po zí ci -
ós hi bá kat ki le het kü szö böl ni, így a
fel vé te lek is mét lé se el ke rül he tõ.  A
mam mog ráf fal vég zett min ta vé te lek

így a ko ráb bi hoz ké pest gyor sab ban
és pon to sab ban vé gez he tõk el.

Az em lõ rák nál – mint a leg több tu-
mor nál – a te rá pia ered mé nye an nál
ha té ko nyabb, mi nél ko ráb bi stá di um -
ban ke rül a be teg ség fe lis me rés re. Tu-
do má nyo san bi zo nyí tott, hogy a 40 év
fe let ti ko rosz tály ban a mam mog rá fia
je len leg az a vizs gá ló mód szer, amely a
leg na gyobb pon tos ság gal al kal mas az
em lõ da ga na tok ko rai fel fe de zé sé re.
Ezért na gyon fon tos, hogy az érin tett
korú, pa nasz men tes nõk él je nek a le-
he tõ ség gel, és jár ja nak rend sze re sen
el le nõr zés re, il let ve ké té ven te ve gye -
nek részt az in gye nes mam mog rá fi ai
szû rõ vizs gá la to kon. Az em lõ rák több-
nyi re fáj da lom men tes, és ez az, ami

mi att a be te gek sok szor nem for dul -
nak azon nal or vos hoz. Van to váb bá az
em lõ rák nak olyan for má ja is, ami kor
az em lõ ben cso mó nem ta pint ha tó, a
rá kos be teg ség em lõ gyul la dás for má já -
ban je lent ke zik. Min den ki nek ta ná -
csos te hát az or vost ha la dék ta la nul
fel ke res ni, ak kor is, ha nem érez fáj-
dal mat, de: az em lõ ben cso mót ta pint
• az em lõ bim bó be hú zó dik • az emlõ
bõ rén be hú zó dást ész lel • em lõ bim -
bón ek cé má nak tûnõ el vál to zás je lent
meg • az emlõ bõre – az el le nol da li -
hoz ké pest – duz zadt tá, ke mén nyé, il-
let ve pi ros sá vá lik • az em lõ bim bó ból
vé res vá la dé ko zást ész lel • a hó nalj ban
cso mót ta pint.

An nak el le né re, hogy a ros szin du la -
tú em lõ da ga na tok dön tõ több sé ge id-
õ sebb kor ban je lent ke zik, em lõ rák
negy ven éves kor alatt is elõ for dul hat,
ezért a fen ti tü ne tek ese tén mi ha ma -
rabb sza kor vos hoz kell for dul ni!

A Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai
Köz pont ban a leg kor sze rûbb be ren -
de zé sek kel vár juk a sze ge di és Sze-
ged kör nyé ki nõi la kos sá got az akár
éle tet men tõ mam mog rá fi ai szû rés re.

HÍREK A KLINIKÁKRÓL • HÍREK A KLINIKÁKRÓL

„…jólesett, a jót is le kell írni”
A Sze ge di Ke ze lõ-Lap elsõ szá má ban már kö zöl tünk ol va sói le ve let. Ak kor
egy a Szü lé sze ti Kli ni kán ke zelt be teg szólt elis me rés sel el lá tá sá ról. Most is-
mét idéz zük egyik na gyon ked ves be te günk le ve lét. Ren de lõ in té ze te ink kel
kap cso la to san az aláb bi po zi tív hang vé te lû gon do la to kat jut tat ta el kli ni kai
köz pon tunk ba. Le ve lét tar tal mi vál toz ta tá sok nél kül kö zöl jük.

„Na gyon jó le sik ne kem, de gon do lom, Sze ged és kör nyé ke la kos sá gá nak,
hogy a vér vé tel az I. sz. és a II. sz. ren de lõ in té zet ben tör té nik, és nincs olyan
ös sze vo nás, hogy a vér vé tel mi att ki kell men ni a II. kór ház ba. Saj nos na gyon
sok a be teg, és a II. sz. ren de lõ in té zet re nagy szük ség van, in kább más egés z-
sé gü gyi te rü le te ket kel le ne oda te le pí te ni. A túl zott ös sze vo nás az egés zsé gügy -
ben sem hoz meg ta ka rí tást, mert a be teg em be re ket így is, úgy is el kell lát ni.

A II. sz. ren de lõ in té zet ben dol go zik egy mun ka társ a lift ke ze lés nél – úgy
tu dom, And re á nak hív ják, vi szony lag fi a tal és vé kony – a ne ve sí tés mi att,
va la mint a meg kü lön böz te tés mi att (Ár pád fal vi Zsolt né – a szerk.). Sze ret -
ném meg di csér ni, mert na gyon tü rel me sen, be vár va a be te ge ket, fo lya ma to -
san vég zi a mun ká ját. Na gyon jó a ki szol gá lás szín vo na la, és lát tam, hogy a
be teg em be re ket, ha kell, be se gí ti a lift be. Mi vel ez ve lem is meg tör tént, és jó-
le sett, a jót is le kell írni.”

To vább ja vul a kó ros el vál to zá sok fe lis me ré se, így az em lõ rák ko rai di ag nosz -
ti zá lá sá nak le he tõ sé ge Sze ge den, a Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Köz pont
te lep he lye in üzem be he lye zett két új di gi tá lis mam mog ráf se gít sé gé vel. A
Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Köz pont köz re mû kö dõ je, a Eu ro me dic Di ag -
nosz tics Ma gya ror szág Kft. egy Ho lo gic di rekt di gi tá lis mam mog rá fot te le pí -
tett és mû köd tet a ren de lõ in té zet ben lévõ szû rõ ál lo má sá ra, és a GE le gú jabb,
ste re o ta xi á val ren del ke zõ di gi tá lis mam mog rá fi ás be ren de zé sét pe dig a Pa to -
ló gi ai In té zet ben mû kö dõ em lõ di ag nosz ti kai egy sé gé ben he lyez te üzem be a
közelmúltban.
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A klinikai kutatásokat koordinálják
Folytatás az 1. oldalról »

Prof. dr. Ke mény La jos tan szék ve ze -
tõ egye te mi ta nár el nök le té vel és dr.
Ben de Ba lázs kli ni kai ku ta tá si ko or di -
ná tor ope ra tív ve ze té sé vel kezd tük meg
új ko or di ná ci ós rend sze rünk fe lé pí té -
sét. Az elsõ kli ni ka, mely igény be vet -
te szol gál ta tá sa in kat, a Bõr gyó gyá sza ti
és Al ler gi o ló gi ai Kli ni ka volt. 2011 feb-
ru ár já tól több más kli ni kai osz tály is
csat la ko zott prog ra munk hoz. Ma már
ak tív vizs gá la ti ko or di ná ci ót foly ta tunk
az Anesz te zi o ló gi ai és In ten zív Te rá pi ás
In té zet ben, a II. Bel gyó gyá sza ti Kli ni -
ka és Kar di o ló gi ai Köz pont ban, a Se bé -
sze ti Kli ni kán, a Re u ma to ló gi ai Kli ni -
kán, a Tra u ma to ló gi ai Kli ni kán, és a
CRO cé gek felé vég zett di rect mar ke -
ting te vé keny sé günk se gít sé gé vel ke res-
sük a kö zö sen in dít ha tó vizs gá la to kat a
Sze mé sze ti Kli ni ka, az On ko te rá pi ás
Kli ni ka, az I. Sz. Bel gyó gyá sza ti Kli ni -
ka és a Fo gor vos-tu do má nyi Kar fá zis
I. vizs gá ló he lye szá má ra.

Köz pon tunk port fó li ó ja a kli ni kai
vizs gá la tok szer ve zé sé nek orosz lán ré -

szét át vál lal ja a kli ni kák tól, sza kér tõ
se gít sé get nyújt va, kezd ve a CRO-
part ne rek kel való kap cso lat tar tá son,
az in téz mé nyi szer zõ dé sek tel jes körû
ma na ge ment jén és ad mi niszt rá ci ó ján
túl, a kli ni kai vizs gá la tok vizs gá lói ol-
da lá nak komp lex ko or di ná ci ó já ig. Eh-
hez ter mé sze te sen elen ged he tet len a
szak kép zett mun ka e rõ, je len leg kol lé -
gá ink szin te min de gyi ke ren del ke zik
ak tív ICH GCP bi zo nyít ván nyal, és a
fo lya ma tos kép zés is fon tos sze rep hez
ju tott prog ra munk ban.

Ezen rend szer se gít sé gé vel a kli ni kai
vizs gá la tok te rü le tén ki ma gas ló ered-
mé nye ket ér tünk el. Mû kö dé sünk alatt
több CRO-part ner ke res te fel a kli ni -
ká kat, mint ed dig bár mi kor. Har minc -
két ak tív kli ni kai vizs gá lat in dult el az
új ko or di ná ci ós rend szer ben, több száz
be tegsc re e ning tör tént meg, és csu pán
2011-ben több mint száz har minc ran-
do mi zált be teg gel büsz kél ked he tünk.

Egy komp lex re fe rá lá si rend szer ki-
dol go zá sa és tesz te lé se is meg kez dõ -
dött, hogy a be teg po pu lá ci ót a kli ni kai

be te gál lo má nyon túl ra is ki tud juk ter-
jesz te ni, va la mint a bel sõ mi nõ ség biz -
to sí tá si rend szer ki dol go zá sá ra és egy
bel sõ au di tá lá si rend szer alap ja i nak le-
fek te té sé re is sor ke rült.

Ren del ke zünk a bel sõ erõ for rá sok
ka pa ci tá sá nak min den elõ nyé vel, és ki-
záró lag ön kén tes ala pon, fel ké rés re vál-
la lunk ko or di ná ci ós mun kát a Kli ni kai
Köz pont bár mely kli ni ká ján. Egy sé ges
ar cu lat ki a la kí tá sá val, ki vá ló mi nõ sé gû
study ma na ge ment mun ká val és az ál-
ta lunk ko or di nált vizs gá la tok ban elért
igen ma gas be vont be teg szám mal elõ -
se gít jük egye te münk és kli ni ká ink jó
hí ré nek és vizs gá la ti szem pont ból ke-
re sett sé gé nek nö ve ke dé sét mind a ha-
zai, mind a nem zet kö zi pi a con.

Szak kép zett, ru ti nos mun ka tár sa -
ink köz re mû kö dé sé nek kö szön he tõ en
a vizs gá la tok bár mely te rü le tén öröm-
mel ajánl hat juk szol gál ta tá sa in kat.

Elérhetõségeink:
Telefon: +36-62/545-545

E-mail: trial-office@dermall.hu 

Fogamzásgátlás, egyszerûbben!
A Sze ge di Tu do má nye gye tem Szü lé -
sze ti és Nõ gyó gyá sza ti Kli ni ká ja egy
az Egés zsé gü gyi Vi lág szer ve zet ál tal
kez de mé nye zett nem zet kö zi prog ram
ke re té ben részt vesz egy fo gam zás gát -
lás sal kap cso la tos több köz pon tú vizs-
gá lat ban, mely hez ön kén te sek je lent -
ke zé sét vár ja.

Ngu yen Thi My Hu ong, a WHO il-
le té kes ve ze tõ mun ka tár sa nem rég ar-
ról a tu do má nyos ku ta tás ról tar tott
rö vid be szá mo lót a Sze ge di Aka dé mi ai
Bi zott ság szék há zá ban, amely be egyet-
len kö zép-eu ró pai in téz mény ként a
Sze ge di Tu do má nye gye tem Szü lé sze ti
és Nõ gyó gyá sza ti Kli ni ká ját von ta be
az Egés zsé gü gyi Vi lág szer ve zet.

A prog ram sze ge di ve ze tõ je, Bárt fai
György pro fes szor úr, a be szá mo ló ke-
re te in be lül el mond ta to váb bá, hogy
nagy meg tisz tel te tés a kli ni kai köz pont
rész vé te le a vizs gá lat ban, és hogy az

elvárt tel je sít mény hez mi nél szé le sebb
ré te gek meg szó lí tá sa szük sé ges. A
prog ram mun ká já hoz feb ru ár hó nap -
ban csat la ko zott a Kli ni kai Ku ta tá so kat
Ko or di ná ló Köz pont is az zal a cél lal,
hogy mun ka tár sai ha té kony se gít sé get
nyújt sa nak a be teg to bor zás te rü le tén a
vizs gá lók nak.

Olyan 18 és 45 év kö zöt ti höl-
gyek/as szo nyok je lent ke zé sét vár ják,
akik a napi rend sze res ség gel sze den dõ
kom bi nált fo gam zás gát ló tab let ták he-
lyett más, ki sebb hor mo ná lis meg ter -
he lés sel járó, öszt ro gén men tes mód-
szert vá lasz ta ná nak, el sõ sor ban azért,

mert élet vi te lük ben havi 6-7 al ka lom -
nál ke ve sebb szer van szük sé gük gyógy-
sze res me ge lõ zés re a nem kí vánt ter-
hes ség el ke rü lé se cél já ból, és emiatt
fe les le ges nek ér zik egész hó na pon át
szed ni a kom bi nált fo gam zás gát ló tab-
let tát.

Amen nyi ben ön is részt kí ván ven ni
a vizs gá lat ban, a Sze ge di Tu do mány -
e gye tem Szü lé sze ti és Nõ gyó gyá sza ti
Kli ni ká ja fél éven ke resz tül té rí tés -
men te sen el lát ja önt olyan ké szít -
mén nyel, me lyet csak a sze xu á lis
együtt lé tet me ge lõ zõ en szük sé ges al-
kal maz nia.

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-szer-
kesztô: 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 megje-
lent hirdetések tartalmáért a kiadó nem vállal felelôsséget.
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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 ideg be csí -
põ dés 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 fokoz-
hatjuk. Mindezt már otthonunkban is megtehetjük, hiszen a legmodernebb fizikoterápiás készülékeket akár a nappa-
linkban 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 lé lek nek,
de a szellemnek is felüdülést okoz.

Információ: www.drgerinc.hu

Kérdése van? Szívesen válaszolok! • Lukács László: 06 20/9436-110

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

6725 Szeged, Szent Ferenc u. 8.
Bejelentkezés: (62) 550-797

6640 Csongrád, Gyöngyvirág u. 5.
Bejelentkezés: (63) 483-820

6900 Makó, Hunyadi u. 9.
Bejelentkezés: (62) 209-909, (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. Szakál Tibor
radiológus szakorvos

Teljes körű
ultrahang-diagnosztika

Szeged, Bérkert Klinika
Bérkert u. 11.

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

Panaszaival forduljon hozzám bizalommal!

• 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.

Az ôszinte, szép mosolyért.
www.smiledent.hu
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A  J Ö V Ő  T E R Á P I Á J A  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 há-
romféle hatásmechanizmussal. Dupla-mágneses kezelõfejjel az akupresszúrás pontokon egyidejûleg elektromos,
mágneses és frekvencia-terápiás hatásokat stimulál szinergiában (a hatások egymást kiegészítõ-fokozó jellegé-
vel), 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

MagneVIT REFLEX
CD-9

MagneVIT REFLEX
CD-9X

Egyedülálló, „mágneses
gyógyfotel” technológia.

Konzervatív kezelési lehetôség,
szakorvosi felügyelettel!

krónikus prosztatagyulladás • nôi és
férfi vizeletcsepegés • korai magöm-
lés • szülés utáni hüvelytónus-gyen-
geség • aranyeresség • naracsbôr
Szeged, Kálvária tér 16. I. em.

Telefon: 06-70/277-5284
www.urotron.segitek.hu

UROLÓGIA•ANDROLÓGIA•SZEXOLÓGIA
Dr. med. habil. Bajory Zoltán egyetemi adjunktus

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.
Idôpont: 06-62/534-412

www.
drbajory.segitek.hu

A stressz in kon ti nen cia
Stres szin kon ti nen ci á nak ne vez zük, ami kor a be teg (nõ vagy
fér fi) aka rat la nul vi ze le tet veszt úgy, hogy nem érez elõt te vi -
ze lé si in gert. A vi ze let vesz tés oka, hogy a húgy csõ zá ró iz má -
nak a nyo má sa ki sebb, mint a húgy hó lyag ban levõ nyo más. Ez
pl. kö hö gés, tüs szen tés al kal má val jön lét re. Ha a zá ró nyo más
még ala cso nyabb, ak kor a vi ze let vesz tés akár nyu ga lom ban is
be kö vet kez het. Ki vizs gá lá sa és ke ze lé se uro ló gus fe la da ta.

Kon zer va tív (mág ne ses-, vagy in ge rá ram te rá pi á val, in tim -
tor ná val) ke ze lés sel me ge rõ sít he tõ ek a kis me den cei izom -
struk tú rák, mely akár tel jes gyó gyu lás hoz ve zet.

Ered mény te len ség ese tén mû tét tõl vár ha tó csak ja vu lás. A
mell sõ fa li hü velyp lasz ti ka ma már nem ja va solt az in kon ti -
nen cia ke ze lé sé re. Tar tós ered mény in kon ti nen ciagát ló sza lag
(TOT, TVT) be he lye zé sé tõl vár ha tó. Si ke res sé ge 90%.

Fér fi ak sú lyos in kon ti nen ci á ja e se tén már ná lunk is in gye -
ne sen elér he tõ egy spe ci á lis be ren de zés (mûsp hinc ter), mely -
nek mû té ti be ül te té se tel jes gyó gyu lás hoz ve zet.

A Ma gyar  Kon ti nen cia Tár sa sá g In kon ti nen cia Há ló za -
tá nak (www.csepp men tes.hu) or vo sai tel jes kö rû ki vizs gá lá -
si, ke ze lé si le he tõ sé gek és szak tu dás bir to ká ban vár ják be te -
ge i ket. (X)

Dr. med. habil. Ba jory Zol tán,
MKT Ré gi o ná lis Cent rum ve ze tõ je, SZTE Uro ló gi ai Kli ni ka

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.

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
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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.

GYEREKREJTVÉNY� �� ��
�

A Szegedi Kezelõ-Lap rejtvénymelléklete

Mondják, egy jóízû nevetés fél gyógyulás. Ezért ké-
szítettük Humorterápia címû mellékletünket, mely-
 nek támogatója a Napfényfürdõ Aquapolis Szeged.
Három skandináv típusú keresztrejtvényünkben az
alább olvasható három vicc poénját rejtettük el.
Gyer mek betegeink részére a rajzos fejtörõvel sze-
retnénk 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 meg-
fejtése.

Kérjük, megfejtéseiket – a három vicc poénját – a
szegedrejtveny@gmail.hu e-mail címre juttassák el
a Kezelõ-Lap következõ, harmadik számának meg-
je le néséig. A helyes megfejtõk között 10 db gyógy-
medence jegyet sorsolunk ki a Napfényfürdõ Aqua-
polis Sze ged jóvoltából. (A fürdô szolgáltatásairól a
2. oldalon olvashatnak.)

HUM RTERÁP IA

GYEREKREJTVÉNY
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