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Fél év múlva jelenik meg 
következő lapszámunk.Hirdetésfelvétel:06-70/639-1842

Fél év múlva jelenik meg 

Fél év múlva jelenik meg 

Szegedi

– maradandó egészség 
mellékhatások és ártó faktorok nélkül!

(Terápiánk sejtszinten indítja be a szervezet öngyógyító mechanizmusait 
a vegetatív, sav-bázis, neurohumorális és pszichoenergetikai egyensúly 

helyreállításával.)
Kiemelkedően hatékony tünetegyüttesek, 

pszichoszomatikus funkciózavarok, krónikus állapotok, 
valamint gyógyíthatatlannak titulált kórképek kezelésében.

Módszerünk végső soron bárkinek ajánlható, mert javítja az ál-
talános fi zikai és mentális kondíciót, olyan változásokat idéz elő 
sejtszinten, amelyek képessé teszik a szervezetet a folyton vál-
tozó életkörülményekhez való alkalmazkodásra, valamint segít 
aktiválni a génjeinkbe kódolt önkorrekciós programot. Valódi 
oki terápia ez, amely nem a tünetek elnyomására, hanem a be-
tegséget előidéző okok felderítésére és megszüntetésére törek-
szik, mégpedig a pácienssel szorosan karöltve. Alkalmazható 
legyengült szervezetek erősítésére éppúgy, mint műtéti felkészí-
tésre, rehabilitációra, sportolók teljesítményének fokozására.

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

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

Először is engedje meg, hogy kö-
szöntsem Önt a Szegedi Tudomány-
egyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai 
Központ betegellátó szervezeti egysé-
gében! Intézményünk regionális ellá-
tási központként működik, ellátási te-
rületébe – szakmánként különbözően 
– Szeged város, illetve Csongrád megye 
tartozik, emellett a magas progresszivi-
tású szakmák esetében térségi ellátási 
kötelezettségünk is van, összesen mint-
egy 1,3 millió lakost érintően, melyek-
nek kiemelt jelentőséget ad a térségi el-
látásszervezésen alapuló Semmelweis-
terv folyamatban lévő végrehajtása.

Reméljük, hogy jelen kiadványunk-
kal – melyet most harmadik alkalom-
mal tarthat a kezében – mi magunk is 

hozzájárulhatunk ahhoz, hogy a nálunk 
töltött idő alatt jobban megismerjen 
minket, értesüljön a klinikai központ 
és szervezeti egységei működéséről, 
eredményeinkről, terveinkről, hogy 
első kézből értesüljön híreinkről, vagy 
segítsünk a tájékozódásban.

Kérem, fogadja lapunkat azzal az el-
fogulatlan jóindulattal, mellyel azt mi 
elkészítettük Önnek. Köszönjük, hogy 
megtisztelt bennünket bizalmával, s 
hozzánk fordult. Engedje meg, hogy 
mielőbbi gyógyulást, jó egészséget kí-
vánjak!

Prof. dr. Pál Attila elnök
Szegedi Tudományegyetem

Szent-Györgyi Albert 
Klinikai Központ

Tisztelt Hölgyem, Uram, kedves Páciensünk!
Az uniós támogatással megvalósu-

ló 12,3 milliárd forint összköltségve-
tésű projekt keretében a Szegedi Tu-
dományegyetem meglévő négyszáztíz 
ágyas klinikai tömbje egy új, kétszáz-
hatvanöt ágyas épülettel bővül. Az 
építkezés mellett a projekt részeként 
több mint 4 milliárd forint értékű, új 
orvosi műszer- és eszközbeszerzésre 
is sor kerül.

Jó ütemben halad a tavaly decem-
berben szerkezetkész állapotba került 
új, 21,5 ezer négyzetméteres, ötszintes, 
kétszázhatvanöt ágyas klinikaépület 
kivitelezése, valamint a meglévő négy-
száztíz ágyas klinikaépület infrastruk-
túrájának 3276 négyzetmétert érintő 
átépítése.  

Új klinikai tömb

Folytatás a 3. oldalon
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A sürgősségi betegellátás rendszere – 
ami magában foglalja a laikus segítség-
nyújtást, az egészségügyi alapellátásban 
és az alapellátási ügyeleti rendszerben, 
a járóbeteg-szakellátásban, a mentés 
során, valamint a kórházi rendszerben 
nyújtott sürgősségi ellátásokat – meg-
határozó jelentőségű a lakosság életesé-
lyeit, várható élettartamát, életminősé-
gét illetően. 

A Szegedi Tudományegyetem 
(SZTE) kihasználta a Nemzeti Fejlesz-
tési Ügynökség által kiírt pályázatokat, 
és olyan egészségügyi fejlesztésbe kez-
dett, mely alapvetően megváltoztatja 
városunk, illetve a régió egészségügyi 
ellátását. A fejlesztések eredményekép-
pen létrejövő központi klinikai tömb 
modern, jól felszerelt, 21. századi egész-
ségügyi ellátást kínál a lakosság részére. 
Az új egészségügyi infrastruktúra egyik 
legszebb, helikopter-leszállójával város-
képi jelentőségűvé váló épülete ad ott-
hont az új Sürgősségi Betegellátó Osz-
tályának (SBO).

Az SBO elsődleges feladata a sürgős-
ségi ellátásra szoruló járó és fekvő bete-
gek leggyorsabb, szakszerű és hatékony 
ellátása. Azzal, hogy a mentőszolgálat a 
belgyógyászati, traumatológiai, neuro-
lógiai, sebészeti betegeket a korábbiak-
tól eltérően egy helyre szállítja, lehetővé 
válik a betegutak lerövidülése, a párhu-
zamos diagnosztikai és terápiás ellá-
tások megszűnése, a betegellátás szín-
vonalának minőségi javulása, a haté-
konyságnak és költséghatékonyságnak 
növekedése.  Az időben nyújtott szak-
szerű kezelés csökkenti az elkerülhető 
halálozások számát és a tartós egész-
ségkárosodások kialakulását, növeli az 
egészségben töltött életévek számát, az 
egészségnyereséget. Az új létesítmény 
növeli a legmagasabb szintű egészség-
ügyi ellátásokhoz való hozzáférés esé-
lyét a rászorulók között.

Fontos tudni, hogy az SBO csak az 
akut betegellátásra szoruló betegek-
kel foglalkozik. Nem feladata tervezett 
beavatkozásokat, kontrollvizsgálatokat 

elvégezni, illetve elfogyott gyógyszer 
pótlására receptet sem itt lehet felírat-
ni. Ezeket a szolgáltatásokat továbbra is 
a háziorvosnál, illetve a szakrendelése-
ken lehet elérni.

Az SBO a működését várhatóan 2013 
késő őszén kezdi el. Tudjuk, hogy az új 
osztály az SZTE többi betegellátó egy-
ségével együtt a jövőben is az Ön meg-
elégedésére fogja egészségének megőr-
zését, illetve visszaállítását szolgálni. 

Dr. Pető Zoltán, SZTE AITI SBO 
osztályvezető egyetemi docens

A Sürgősségi Betegellátó Osztály építéséről

TISZA ORTOPÉDTECHNIKA KFT. 
A klinikáktól kb. 200 méterre, a Liliom utcával szemben.A klinikáktól kb. 200 méterre, a Liliom utcával szemben.

Gyógyászati segédeszközök, valamint 
egészségmegőrző termékek 
SZÉLES VÁLASZTÉKÁT KÍNÁLJUK!

•  alsóvégtag-protézisek
•  ortopéd cipők, lúdtalpbetétek
•  vászon- és műanyag fűzők, sérvkötők, haskötők
•  szilikon-ujjpótlások, mellprotézisek, protézis 

tartó melltartók
•  alsó- és felsővégtag-ortézisek, protézisek
•  mopedek, elektromos kerekes székek, botok, 

mankók stb. 
EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI 
KÁRTYA ELFOGADÓHELY!

Nyitva: H–P 9–17-óráig
6722 Szeged, 
Boldogasszony sgt. 21.
Telefon: 62/552-170, 552-171

OMKER 
Szaküzlet

Szeged, Feketesas u. 23.
Tel.: 62/420-701

Nyitva: H–P 9–18, Szo 9–12

GYÓGYÁSZATI 
SEGÉDESZKÖZÖK

• Scholl, Dr. Batz
• Berkemann, Siesta cipŒk
• VérnyomásmérŒk 
• Tens készülékek

A kupon leadása 
egy termék vásárlásánál 

10%
kedvezményre jogosít

Csiszárné Molnár K. évy
• Reconnective Healing The Reconnection 
   terapeuta – félelmek, szorongások, 
   lelki fájdalmak oldása
•                 mágnes-terápia 
   kedd-csütörtök bevezető ár
Időpont egyeztetés: 06-20/369-4556 

Egészségesnek lenni annyi, mint 
harmóniában élni önmagunkkal.

Merope Alternatív Gyógyközpont
6725 Szeged Ybl M. u. 3.

bővebben: 
Csiszárné Molnár K. Évy,

vagy: www.merope2012.hu

nyak-, hát- és 
derékfájdalom oldása

Ótott lAjos
orvosi masszőr

Dorn – Breuss terapeuta
időpont egyeztetés: 
06-30/8232-391

A Bihar-hegységben, kézzel szede�  gyógynövényekből készí-
te�  teakeverékek közül akár több is szolgálhatja az Ön egész-
ségét. A bihari füvesember – Ion Bonchis – ősei az a 1800-as 
évek eleje óta foglalkoztak népi gyógyá sza� al.  Évszázados ta-
pasztalatai immár nálunk is elérhetőek.

gyógynövény-teakeverékek

Alakformáló teakeverék
Elsősegély aranyérre

Cukorbetegeknek
Egészséges bőr

Egészséges máj-szorgos epe I.
Egészséges máj-szorgos epe II.

Az emésztőrendszer támogatása
Enyves aszat
Gímpáfrány

Az idegrendszer támogatása
Kapcsos korpafű

A keringési rendszer támogatása

Közönséges medvetalp
Külső segély aranyérre

Legyen szívügye
A légzőrendszer támogatása

Nehézszagú gólyaorr
Nőknek való (belsőleg)
Nőknek való (külsőleg)

A pajzsmirigy támogatása
Prosztatasegítő

Több mint test-őr
Vérnyomás-szabályozás

Vízhajtás
Csak választania kell, s Bihar összes kincse az Öné lehet!

Szegeden megvásárolható:
Gyógyír Gyógynövény, Keresz� öltés u. 23. 
Gyógynövénybolt, Jókai u. 1. 
Napkapu, Vidra u. 3.
Makón: Hunyadi u. 9.
Megrendelhető: telefonon: 06-70/419-3106 
e-mailben: tea@csabaibioklinika.hu vagy honlapunk 
webshopjában: www.csabaibioklinika.hu

Isten megteremte� e a gyógyító növényeket, 
a bölcs ember pedig használja azokat.
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Egészségügyi kultúránkban még nincs helye a „második vélemény” kérésének, mely 
a világ fejlettebb egészségügyi területein bevált szokásnak minősül. A beteg elmegy 
az orvoshoz, különböző vizsgálatokat is végeznek rajta, majd az adatok összesítését 
követően kialakul egy vélemény az orvosban, hogy mi a betegség lényege, és hogyan 
lehetne gyógyítani. A betegek döntő többségében azonban maradnak megválaszo-
latlan kérdések, különösen akkor, ha a gyógyuláshoz kockázatos beavatkozásokon 
keresztül vezet az út. Ezek a kérdések leggyakrabban a kezelés részleges vagy teljes 
sikertelensége után merülnek fel. A dilemma: megkérdezzen-e egy másik orvost? A 
betegek egy része ezt hűtlenségnek gondolja, ezért semmilyen körülmények között 
nem kér második véleményt. A másik véglet, hogy számtalan orvosnál megjelenik, 
és végül már nem tud eligazodni a vélemények között. 

Különben a hazai törvények szerint ilyen második véleményre a betegnek joga 
van. Az eljáráshoz természetesen az orvosoknak is fel kell fejlődniük, leszokni arról, 
hogy a másik véleményét zsigerből visszautasítjuk. A helyes eljárás: teret engedni a 
második vélemény megkérésének, melynek során a különböző kezelésfajták ütközte-
tése, illetve harmonizálása megtörténhet. Ezek számát lehetőleg korlátozni kell két, 
legfeljebb három vélemény után, többről ne legyen szó. Az Urológiai Klinikán, ha 
bárki jelentkezik második véleményért, sértődés nélkül elfogadjuk, a dokumentációt 
különleges figyelemmel áttanulmányozzuk, ha szükséges, más szakmák képviselői-
nek véleményét is kikérjük, és így formálódik a második vélemény. Javasoljuk, hogy 
a második vélemény kérését és kiadását szervezetten támogassuk, hogy a betegeink 
biztosak legyenek abban, semmiképpen sem lehetnek téves megítélés áldozatai.

Dr. Pajor László
SZTE Urológiai Klinika tanszékvezető egyetemi tanár, klinikaigazgató

Egy európai uniós pályázat kapcsán 
a női klinika több nagy értékű eszközt 
szerzett be, melyekkel a klinika műszer-
parkja tovább gazdagodhatott. 

A méh- és hastükrözés során hasz-
nálatos eszközökkel korszerű módon 
történhet a meddőség kivizsgálása és 

kezelése, endometriózis és egyéb pete-
fészekciszták műtétes kezelése. Ezeken 
túl a jövőben elvégezhető vérzészavar 
és mióma esetén a méhtest eltávolítá-
sa, vagy akár sikeresen gyógyíthatók 
hastükrözés útján a méhsüllyedés bizo-
nyos esetei is.

Fejlesztés a női klinikán

A második vélemény

A Klinikai Mikrobiológiai Diagnosz-
tikai Intézet – a Semmelweis u. 6. szám 
alatt – minden OEP-szerződéssel ren-
delkező beküldőtől fogad vizsgálati ké-
réseket. Magánbetegeknek finanszírozás 
ellenében végeznek vizsgálatot. Magán-
orvosoknak lehetőségük van egyedi szer-
ződés kötésére, ebben az intézet munka-
társai segítenek. A vizsgálati részlegek 
minden hétköznap – a bakteriológiai 
részleg ünnepnapokon is, 8-tól 12 óráig 
– rendelkezésre állnak. A bakteriológiai 
részleg (62/545-958) 8–22 óráig, a viro-
lógia-, szerológia-, molekuláris biológia 
részleg (62/545-888) 8–16 óráig, a para-
zitológia-, szerológia- és mikológiarészleg 
pedig (62/545-402) ugyancsak 8–16 óra 
között fogad vizsgálati anyagokat. Sürgős 
vizsgálatkérésre telefonon történt egyez-
tetés alapján van lehetőség (30/963-2169, 
a klinikai központon belül: 10-59). Ez ese-
tekben háromszoros elszámolási szorzót 
alkalmaznak. 

További információk: http://www.
klinikaikozpont.u-szeged.hu/clinmicro.

Vizsgálatkérés

Az V. Szegedi Emlőrák Szimpózi-
um alkalmával nyílt, interaktív fóru-
mot rendeznek az érdeklődőknek 2013. 
szep tember 13-án 15 órai kezdettel, 
az SZTE Tanulmányi és Informatikai 
Központban (TIK – 6722 Szeged, Ady 
tér 10.). Elsőként prof. dr. Tabár Lász-
ló (Emlődiagnosztikai Központ, Falun, 
Svédország) tart előadást Új korszak az 
emlőbetegségek felismerésében címmel. 
Ezt követően, 16 órától  dr. Ormándi 
Katalin (Euromedic Diagnosztikai 
Központ és SZTE Radiológiai Klini-
ka, Szeged) A korai emlőrák ellátásá-
ról, a radikalitás csökkentéséről, majd 
prof. dr. Lázár György, (SZTE Sebésze-
ti Klinika Szeged) a műtéti kezelések-
ről, prof. dr. Kahán Zsuzsanna (SZTE 
Onkoterápiás Klinika, Szeged) pedig az 
onkológiai és sugárterápiás kezelésekről 
szól. A részvétel ingyenes. 

Kérdéseiket e-mailben előre elküld-
hetik – info@top-congress.hu vagy  
kahan.zsuzsanna@med.u-szeged.hu. 

A laikus fórum honlapjának címe: 
www.astrojan.hostei.com/mamma. 

A szimpózium honlapjának címe: 
www.top-congress.hu/2013/szesz.

Laikus fórum

Ettől kezdve a 21. század színvona-
lának megfelelő új klinikai épületben, 
korszerű orvostechnikai eszközökkel, 
diagnosztikai berendezésekkel, mű-
szerekkel gyógyítják a betegeket. Az új 
szárny megvalósításával egy tömbbe 
kerülnek a kórházi szolgáltatások, és 
megvalósul az egy helyen, egységes el-
vek alapján történő betegellátás, mellyel 
a klinika működtetése is olcsóbbá válik.

Az épületbe emellett a jelenleg elér-
hető leghatékonyabb környezetbarát és 
energiatakarékos technológiák kerül-
nek beépítésre.

A 265 ágyas épületben szervtransz-

plantációs sebészet, hematológia, köz-
ponti műtők, invazív kardiológia, 
stroke, szívsebészet, általános kardio-
lógia, angiológia, érsebészet, általános 
sebészet, tüdő-mellkas sebészet és az 
ambulanciák kapnak majd helyet.

A projekt címe: 
Infrastruktúra-fejlesztés a szegedi 

egészségpólusban
Azonosítószám: 

TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0008
Az Európai Unió és a Magyar  

Állam által nyújtott támogatás összege: 
11.093.171.823 Ft
Kedvezményezett: 

Szegedi Tudományegyetem

Új klinikai tömb
Folytatás az 1. oldalról
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Gyógyuljon nálunk!
	 •	4000	m2-en gyógyászat
	 •		OEP	által	finanszírozott	

gyógykezelések
	 •	rekreáció,	kényelem,	pihenés
	 •	családbarát	környezet

Információ:
www.hagymatikum.hu
62/511-220

E-FIT EDZÉS PROGRAMOK:
Térdműtét előtti combizom erősítése
Mozgásszervi műtétre való felkészítés • Hát- és gerincproblémák 
kezelése • Általános erőnlét javítása • Alakformálás

Szeged, Felső Tisza-part 31–34.
62/489-116 • 30/914-50-50
www.piroskakozmetika.hu 

Bőr-Nemigyógyászat, Kozmetológia
Szakrendelés

Dr. Szűcs László főorvos
6721 Szeged, 

Szent István tér 12–13. I. emelet 4.
Rendelés: kedden, pénteken du. 3–6-ig

Bejelentkezés más időpontra: 
20/9467-435

Radiocare krém 150 ml
Sugárterápia okozta 
bőrgyulladás megelőzésére 
és kezelésére
• Klinikailag tesztelt
• Hidratálja és táplálja a bőrt
•  Segíti a bőr regenerációját, há-

mosodását, valamint a bőr 
kollagén-újratermelődését

•  Orvosi tisztaságú termék

Radiocare krém 150 ml
Sugárterápia okozta 
bőrgyulladás megelőzésére 
és kezelésére
• Klinikailag tesztelt
• Hidratálja és táplálja a bőrt
•  Segíti a bőr regenerációját, há-

mosodását, valamint a bőr 
kollagén-újratermelődését

•  Orvosi tisztaságú termék

Kapható: SZEGED: Kabay Patika, Tisza Lajos krt. 95. • 
Medica Humana Gyógyászati és Egészségügyi Szaküzlet,Tisza 
Lajos krt. 93. • Onco-Shop, Párizsi krt. 27. • Prima-Protetika 
Gyógyászati Segédeszközbolt, Tisza Lajos krt. 97.

www.radiocare.hu

INGYENES REHABILITÁCIÓ 
látássérült és időskori 

látásromlásban szenvedő 
személyek számára 

A KREATÍV FORMÁK 
ALAPÍTVÁNYNÁL

6728 Szeged, Napos út 16.
Telefon: 62/444-331, 70/377-1259

E-mail: kreativ.formak.alapitvany@gmail.com

Háziorvosi rendelés,
foglalkozás-egészségügyi szakrendelés,

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

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

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

A MAMA KÉNYELME A BABA ÖRÖME

ANITA-HUNGARIA KFT.
1123 Budapest, Kékgolyó u. 22.•Tel.: 487-1030•Fax: 487-1033•www.anita.com

Cup
B•C•D•E•F•G•H•I•J

SPECIÁLIS KISMAMA FEHÉRNEMÛK
várandós és szoptató kismamáknak

Hatását klinikai tesztek támasztják alá.
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FOGPÓTLÁSOK KÉSZÍ TÉSE, 
JAVÍTÁSA AZ ÉV 

365 NAPJÁN, 7–21 ÓRÁIG
Fogtechnikai árainkból:

Kivehető fogsor  25.000 Ft/db 
Műfog minőségtől függően 
Fogsorjavítás, 
-tisztítás:  5.000 Ft-tól
Porcelán- 
pótlások:  6.000 Ft/db

Kismárton Irén klinikai 
fogászati higiénikus 

Kiss Miklós ezüstkoszorús 
fogtechnikus mester

Szőreg, Nagybecskereki u. 2.
Tel.: 62/405-695 • mobil: 

20/237-2657; 20/437-9261

MUNKÁINKRA GARANCIA- 
LEVÉLLEL, SZÁMLÁVAL 3 ÉV 

GARANCIÁT VÁLLALUNK!

Rendelés helye, ideje:
Szeged, Csaplár Benedek u. 1/C
hétfôn és pénteken 16–20 óráig

Makó, lonovics sgt. 21.
csütörtökön 16–19 óráig

Bejelentkezés: 30/738-3356
E-mail: faboeva.dr@gmail.com 

Honlap: www.nyugidoki.hu

Dr. Fabó Éva
pszichiáter 
szakorvos

PSZICHIÁTRIAI
MAGÁNRENDELÉS

A tartósan fennálló stressz, a nem 
kielégítő, egészségtelen táplálkozás, a 
helytelen életmód folyamatosan hát-
térbe szorítja, gyengíti az immunrend-
szert. Ezáltal a szervezet fogékonyabb 
lesz a fertőzésekre, s a szervezetben 
születő hibás sejtek kiszűrése és eltá-
volítása sem lesz tökéletes.

Az életmód rendezése mellett fel-
tétlenül tanácsos az immunrendszer 
támogatása. Hazai felmérés ered-
ményei arra utalnak, hogy a 
közvélekedés immunerősítés 
alatt a vitaminok, multivi-
tamin-készítmények fo-
kozott bevitelét érti.

A  v i t ami-
nok azonban 
nem specifikus 
erősítői az immun-
rendszernek, hiszen 
szervezetünk valameny-
nyi szövetének és sejtjének 
egyaránt szüksége van rájuk. 
A minden szempontból kielégí-
tő vitaminellátás a szervezet egésze 
szempontjából kívánatos, vagyis nem 
immunspecifi kus. Bizonyos esetekben 
azonban óvatosan kell bánni a vitamin-
pótlással (pl. daganatos betegségek, hi-
szen a vitaminok a daganatos sejteket 
is „táplálják”). Ideális immunerősítő 

a z  v o l n a , 
amely minél 
s z é l e s e b b 
spektrumban 
aktiválja az 
immunrend-
szer sejtjeit és 
folyamatait, 
ezáltal minél 
intenzívebben fokozza az immunvéde-
kezést, és biológiai forrásból származik, 
azaz természetes eredetű hatóanyag.

A gyógyító gombák jótékony 
hatásai évszázadok óta ismer-

tek. Prof. dr. Fachet József 
rákkutató, immunológus, 

az MTA doktora első-
ként bizonyította a 
gyógyító gombák 

immunrendszerre 
kifejtett hatását. Mind-

ezek alapján a különböző 
gomba poliszaharidák együt-

tes alkalmazása megfelelne az 
„ideális” elvárásoknak. Annál is in-

kább, mert nem pusztítanak, hanem a 
szervezet saját védelmi erejét fokozzák.

Dr. Darnói Tibor
Szaktanácsadás: 
06-40/10-20-40
www.fachet.hu

támogatása. Hazai felmérés ered-
ményei arra utalnak, hogy a 
közvélekedés immunerősítés 
alatt a vitaminok, multivi-
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Természetes immunvédelem 
a gyógyító gombák erejével

(Fizetett hirdetés)

Tanácsot adunk, alternatív utat mutatunk, segítünk!

Telefon: 06-20/971-9090

Szabadítsa fel szervezete öngyógyító erôit!

Változatos nyugati és keleti masszázstechnikák, csont-
technikák, ízületi blokkoldás. Állapotfelmérés. Energetikai 

és biorezonanciás kezelés. Irányított méregtelenítés. 

A kezelések fájdalom- és mellékhatásmentesek. Kortól, nemtől független.

Dr. Kovács Nóra  • 30/400-11-44

Stresszoldás, relaxálás 
Immunrendszer-erősítés • Allergiakezelés
Regeneráció, rehabilitáció elősegítése
Sportteljesítmény fokozása
Dohányzásról való leszoktatás

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

Szegedi

Otthonában gyógyulhat a Otthonában gyógyulhat a Otthonában gyógyulhat a Otthonában gyógyulhat a Otthonában gyógyulhat a Otthonában gyógyulhat a Otthonában gyógyulhat a Otthonában gyógyulhat a Otthonában gyógyulhat a 
magnetermagnetermagneter készülékkel készülékkel készülékkel készülékkel készülékkel készülékkel

Ízület-reuma-gerinc, 
porc korongsérv, érszűkület 

és további egészségügyi 
problémák személyre szabott 

terápiája.
Stroke rehabilitáció 

KONZULTÁCIÓ ÉS KEZELÉS

Miért a MAGNETER 
a jó választás?
•  mert hatékonyságát klinikai 

vizsgálatok igazolják;
•  mert hitelességét a CE és az ORKI 

tanúsítvány igazolja;
•  mert a magnetert magán-

emberek teljes biztonsággal 
használhatják káros mellék-
hatások nélkül otthonukban;

•  mert a CD-lemez rendszernek kö-
szönhetően, egyedül a 
magneternél lehetsé-
ges személyre 
szabott terápiás 
lemez készítése!

Mindenkinek elérhető közelségben a Magneter!
Részlet� zetési lehetőség, akár 0 Ft indulórészlettel.

A készülék bemutatása és kipróbálási lehetőség:

Magneter Ház
1143 Budapest, Hungária krt. 69.

Magneter-szakértők
Erdős László +36-20/925-3428
Bokk Zoltán +36-20/777-1161

magneter.haz@gmail.com
www.vitalbalancer.hu
www.magneterbolt.hu

CE 1011 • ORKI 5-572-500-0901

szönhetően, egyedül a szönhetően, egyedül a 
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A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, 
vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét !

(*forrás: IMS 2011/12 MAT, 
02E1O kategória, értékben)

   Csillapítja 
a fájdalmat 

   Csökkenti 
a gyulladást 

1% gél

Novartis Hungária Kft. Consumer Health, 1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47. 
T.: 457-6656, 457-6678 • www.novartis.hu • infoch.hungary@novartis.com 

Diklofenák hatóanyagú vény nélkül kapható gyógyszer. • VTE242 /MAR12

VTE hirdetes 107x126 2012MARC.indd   1 2012.03.12.   12:05:12

Világszerte egyre több egészségügyi intézmény alkalmazza a 

MÁGNESTERÁPIÁT, 
amelynek – egyebek mellett – vérkeringés- és anyagcsere-

élénkítő, sejtmegújító hatást tulajdonítanak. 

Egy hazai fejlesztés a jövőben lehetővé teszi, hogy az OORI 
fi zio terápiáján is alkalmazott korszerű módszert otthoni körül-
mények között is élvezhessük. A LENYO FRACTAL egy köny-
nyen kezelhető, kiváló prevenciós eszköz. Előre programozott 
32 választási lehetőség. Ezen programok kombinációival támo-
gatja az állapotjavulást a legtöbb mindennapos egészségügyi 
probléma esetén.  Könnyen szállítható, akár egy utazótáskában 
is elfér. Autóban is kiválóan használható. A jelkibocsájtás ala-
csony intenzitása miatt mindenkinél alkalmazható. 
Kiváló a család egészségének 
megőrzéséhez.

További információkért érdeklődjön a 70/639-1832-es telefonszámon!

ANITA-HUNGARIA KFT.
1123 Bp., Kékgolyó u. 22.
Telefon: 487–1030
Fax: 487–1033
anita.h@anita.net
www.anita.com

Mellmûtét után
az önbizalomért!
Melletted állunk!

Teljeskörû rehabilitáció
Anita Care termékekkel
Személyre szóló tanács-
adás, felvilágosítás, oktatás.


