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Magyarországon a XIX. század első évtizedeiben indult meg a kórházak ala-
pítása. Többnyire tíz-húsz ágyas betegotthonok épültek alapítványokból és 
szervezett gyűjtés útján közadakozásokból. Az ispotály általános jótékonysá-
gi intézmény, egyúttal szegényház és öregek otthona volt. A XIX. században 
Veszprémben is szükségesnek tartottak bizonyos mértékű gondoskodást az el-
esettekről. Kórházunk történetét most induló sorozatunkból ismerhetik meg. 

1805-ben 350 forintért megvásárol-
ták a Cigánydombon a pásztorház mel-
letti üres házat, amely Koczkás István-
né tulajdona volt. Közben gyűjtéseket 
is szerveztek a lakosság körében, és a 
befolyt összeget a Lázár-ház alapítására 
könyvelték el. Az épület kijavítása után 
határoztak a városatyák, hogy az épü-
letben „elhelyezhetők ollyas magányos 
polgári vagy hadi személyek, akik más-
honnan segítséget nem nyerhetnek”. A 
hamarosan megtelt nyolcágyas Lázár-

ház gondozottjait a lakosság jobb módú 
rétege élelmezte.

Trauer József akkori városbíró, majd 
gondviselő úgy látta, a Lázár-házat bő-
víteni kell, de nem a meglévő épület 
hozzátoldásával, hanem új betegház 
felépítése által. 

Az 1816. március 30-án tartott városi 
tanácsülésen a városbíró, Trauer József 
és Kolosváry Sándor plébános javaslat-
tal állt elő.

2013. április 1-jével a veszprémi kór-
ház – Csolnoky Ferenc Kórház néven 
– változatlan szakmai tartalommal és 
elkötelezettséggel a korábbi gazdasági 
társasági működés helyett ismételten 
költségvetési intézményként működik 
tovább. A 2013. évi XXV. törvény egy-
ségesítette a jelenleg már állami kézben 
levő kórházak működési formáját, en-
nek megfelelően alakult át a veszprémi 
kórház is. A változtatás érinti a mun-
kavállalók munkajogi statusát is, így a 
kórház dolgozói most már ismételten 
közalkalmazottak lettek.

Minden változik,  
az elkötelezettség 

marad

Gondoskodás az elesettekről régen és ma

Folytatás a 3. oldalonFolytatás a 6. oldalon
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8200 Veszprém, Egyetem út 5.
Tel.: 06-88/624-107, 06-20/415-4808
langnegitka@gmail.com • www.amoena.hu
2013. szept. 1-jétől az üzlet új címe: 
8200 Veszprém, Cholnoky Jenő utca 8.

Testi-lelki közérzetjavítás, 
személyre szóló 

Gyógyító 
mandalák

Németh Lívia 
30/684-8544

http://nemethlivia.hupont.hu

Asztrozófi a–Csillagbölcselet

Születési horoszkóp-asztroszkóp készítése, amely a bolygók és csillag-
képek tükrében megmutatja, hogy mi dolga van ezen a világon.

Sorselemzés okleveles asztrozófus segítségével.
Idôpont egyeztetés: 20/779-5118

Frissítő, stresszoldó

MASSZÁZS
Nyugati- és polinéz technikákkal
Svédmasszázs • Talpmasszázs 
Alternativ nyirokmasszázs
Cellulit-, és alakformáló masszázs
Lávaköves masszázs • Ma-Uri masszázs

Zatykó Julianna   +36/20 9 355 246
Veszprém, Török I. u. 3 - Emotion Fitness - www.zatykojuli.hupont.hu

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

Rendel:
Veszprém, Bajcsy u. 8.  Hétfô: 17–19 óráig
Balatonfüred, Csokonai u. 10.  Kedd: 16–18 óráig

Bejelentkezés:
30/937-8892 (Veszprém, Balatonfüred), 

30/504-0271 (Balatonfüred) 

UH-MAGÁNRENDELÉS
DR. KERESZTES MÁRTA
radiológus, gyermekradiológus, gyermekgyógyász szakorvos

Rendel: Veszprém, Bajcsy u. 8. 
Szerda, csütörtök: 15–17 óráig

Bejelentkezés: 70/379-0487 és 70/342-9798

Veszprém megyei kórház, audiológia
Veszprém, Kórház u. 1. D épület 1. emelet

Bejelentkezés: 70/638-4119
Ingyenes hallásvizsgálat

Tb-támogatott minôségi hallókészülékek

FÜL-ORR-GÉGÉSZETI 
MAGÁNRENDELÉS

DR. GÁTI ISTVÁN 
OSZTÁLYVEZETÔ FÔORVOS,

fül-orr-gégész, audiológus szakorvos

HALLÓKÉSZÜLÉK-
FORGALMAZÁS
GÁTI ÉS TS. Kft.

KISMAMÁK, KISPAPÁK!  Kicsit aggódtok, hogy a kisbaba mellett eleget tudtok-e majd aludni?
Ez Nektek szól! Most akciós babaöböl csomagunkhoz ajándékba adunk egy rácsvédőt és egy hevedert!         

Szülői ágyhoz csatolható babaágy 
5900 Ft megtakarítással!

Babaöböl, ami kincset érő pihenést hoz:    
www.bamam.hu
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Csendben ment el, hosszú küzdelem 
után. Nem volt hajlandó beletörődni a gyó-
gyíthatatlan betegségbe, sőt kompromisszu-
mot sem kötött vele, mint ahogy az életében 
sem ismerte a megalkuvás látszatát sem. 
Talán azért, mert vallotta azt a keleti filo-
zófiai tanítást, hogy: „Állandónak tekinte-
ni azt, ami csak átmeneti – hiú ábránd. Ha 
tudatában vagyunk az elmúlásnak, ugyan-
akkor számításba tudjuk venni az emberi 
létben rejlő hatalmas lehetőségeket, sürgető érzés tölt el 
bennünket.”

Ezért aztán mindig sietett valahova, magánéletében, 
munkájában és autóvezetés közben is. Életének 70 éve 
alatt így legalább 100 évet élt. Neki ez volt természetes, 
és nehezen tolerálta, hogy környezete esetlegesen ezt 
másként gondolta. Az ő szavait idézve: „Egy nap 24 óra 
munkából áll akár a műtőasztalnál, akár az igazgatói 
székben, de a magánéletben is – és akkor még nem is be-
széltünk az éjszakáról.”

Lázasan kereste mindig az új és a lehető legjobb meg-
oldást, miközben ezer szállal kapaszkodott valami állan-
dóba – nem véletlen, hogy 45 éven át egy munkahelye 
volt: a veszprémi kórház. Ahogy a traumatológia az élete 

volt, úgy ez a kórház az otthona, amibe be-
leálmodta vágyait, és védelmezte minden és 
mindenki ellen, aki nem volt hajlandó tudo-
másul venni, hogy ebben az „Ő kórházában” 
a Salus aegroti suprema lex esto – azaz: a 
beteg üdve a legfőbb törvény – az irányadó.

Barátai és munkatársai is kemény ember-
nek tartották, pedig lehet, hogy a keménység 
csak egy páncél volt, ami alatt az a kínai 
bölcsesség lapult, hogy „mindannyiunknak 

hallatnunk kell saját oroszlánüvöltésünket, és rendíthe-
tetlen bátorsággal ki kell tartanunk, mikor mindenféle 
kétség, kín és félelem gyötör bennünket.”

Barátként és munkatársként reméljük, hogy az általa 
szeretett és egész életében utat mutató teológus édesapja 
most is fogja a kezét, és a földi élet utolsó útján a 62. 
zsoltár szavai szerint vezeti: „Csak Istennél csendesül el 
lelkem, Tőle kapok segítséget. Csak Ő az én kősziklám és 
szabadítóm, erős váram, nem ingadozom sokáig. – Aho-
gyan a gyermek-fájdalom a szülő karjaiban, úgy a lélek-
fájdalom az Isten karjaiban enyhül meg, és megnyugszik 
a sebzett szív Isten vigasztaló szava, szeretete által.”

Nyugodjon békében!
Dr. Rácz Jenő

Búcsú dr. Pákozdy Jánostól

Minden változik, de a szakmai elkötelezettség marad
Ugyanakkor a kórház feladatai vál-

tozatlanok, mint ahogy nem változott 
meg az a szakmai törekvésünk sem, 
ami a kórház jelmondata: Salus aegroti 
suprema lex esto – azaz: a beteg üdve a 
legfőbb törvény. Ezen törekvésünk gya-
korlati visszaigazolásának tekinthetjük, 
hogy kórházunk nyerte el az „Év kórhá-
za” internetes szavazáson az orvos szak-
mai első díjat. Megtisztelő ez a lakos-
sági értékelés számunkra, ugyanakkor 
tudjuk, hogy még mindig számtalan 
feladatunk van, mellyel a meglevő hiá-
nyosságainkat csökkenthetjük.

Ebben jelentősen segíteni fognak 
a gyakorlati kivitelezés fázisába lé-
pett uniós programjaink. A sürgősségi 
osztály már folyamatosan működik, a 
struktúraátalakítási pályázatban meg-
kezdték a 2,3 milliárd forintnyi gép-mű-
szer park leszállítását és beüzemelését, 
és előreláthatólag június hónapban az 
építkezések is megkezdődnek. Az on-
kológiai projektünk farkasgyepűi részé-
ben szintén június hónapban már meg-

indul az épít-
kezés, míg 
a veszprémi 
projektrész-
ben a pályáz-
tatások zajla-
nak. 

A perina-
tá lis intenzív 
centrum át-
építése befe-
jeződött, itt 
a műszerek 
b e s z e r e l é s e 
indult el. Új 
pro j e kt ké nt 
indulhat az 
egészségfe j-
lesztési iroda, 
melyet rende-
lőintézetünk-
ben hozunk létre, és programjaival a 
betegségek megelőzését szeretné elérni.

Reméljük, hogy a betegeink és az el-
látandó lakosság minél gyorsabban bir-
tokba veheti az új fejlesztéseket, és elő-

re is elnézésüket kérjük a nagyarányú 
építkezések okozta esetleges átmeneti 
kellemetlenségekért.

Dr. Rácz Jenő főigazgató

Képünkön dr. Szél Ágoston, a SOTE rektora (balra) és dr. Rácz Jenő 
főigazgató az Év kórháza díj átadásakor

Folytatás az 1. oldalról
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Olvasandó: Zsoltárok 24:1 – II. Mó-
zes 19:5 Dávid zsoltára:

Az Úré a föld és ami betölti, a földke-
rekség és a rajta lakók. –

Most azért, ha engedelmesen hallgat-
tok szavamra, és megtartjátok szövetsé-
gemet, akkor ti lesztek az én tulajdonom 
valamennyi nép közül, bár enyém az 
egész föld.

Nem is olyan régen ünnepeltük a 
Föld világnapját. Nem hír ez annak, 
aki érdektelen és érzéketlen a mostani 
mostoha idők nagy, átfogó és sorsdön-
tő ökológiai kérdéseit illetően. Viszont 
annál inkább hírértékkel bír, és meg-
dobogtatja a szívét annak, akiben van 
felelősség, netalántán aggódás és féltés, 
sőt esetleg imádság is a jó öreg Földdel 
és kizsigerelt, kiüresített, kizsákmányolt 
és veszélyeztetett állapotával kapcsolat-
ban.

A két imént hallott ige közül az első 
Dávid király zsoltártöredéke, egy rövid-
ségében is monumentális zsoltár proló-
gusa. „…Az Úré a föld és ami betölti, a 

földkerekség és a rajta lakók.” Így, ki-
jelentő módban. Annál inkább mégis a 
kinyilatkoztatás súlyával és erejével. A 
teljes zsoltár első részének nyitánya ez a 
kijelentés, amely voltaképpen egy him-
nusz, Istent dicsőítő ének prelúdiuma. 

Ez a prelúdium – a gondolatfolyam 
indításaként – tisztáz valami nagyon 
fontosat. Azt a tényt ugyanis, hogy 
minden Istené. Döntő, hogy nemcsak a 
dolgok, a lelkek és minden létező, ha-
nem maga a Föld is. Miért érdekes ez? 
Azért, mert az Isten-hívő embernek vi-
lágosan látnia kell, hogy a Földet csak 
használatra kapta az ember, azzal a cél-
lal, hogy a jó gazda gondosságával őriz-
ze és művelje azt.

A Föld világnapja megálmodói két-
séget kizárón ebből a fenti alaptételből 
indultak ki. Ezen a napon különféle 
rendezvényeket tartanak világszerte, 
amelyekkel fel kívánják hívni a fi gyel-
met a Föld természeti környezetének a 
megóvására. A világnapot 175 ország-
ban tartják meg. Magyarországon 1990 

óta ünnepeljük. 2009-ben Evo Morales 
bolíviai elnök kezdeményezésére az 
ENSZ nyilvánította április 22-ét a Föld-
anya Nemzetközi Napjává.

A Föld napja mozgalom jelmondatá-
vá lett a nagyon elgondolkodtató kérdő 
mondat: „Ki mondta, hogy nem tudod 
megváltoztatni a világot?” Kétségtelenül 
ez az az aspektus, ahol teljességgel fel-
lelhetők a találkozási pontok a környe-
zeti kultúra jobbítására irányuló szán-
dék kinyilvánítása és a megtérésre hívás 
között. A tudatos Föld-tisztelet egyúttal 
a teremtő Isten tisztelete, mert „…Az 
Úré a föld és ami betölti, a földkerekség 
és a rajta lakók”, halljuk a zsoltárban.  

A mai másik ószövetségi ige pedig 
egy különleges kommunikáció Isten 
és Mózes között: „Most azért, ha en-
gedelmesen hallgattok szavamra, és 
megtartjátok szövetségemet, akkor ti 
lesztek az én tulajdonom valamennyi 
nép közül, bár enyém az egész föld.” 
Az egész föld tehát! Ez pedig pont azt 
súgja, hogy amint a környezetpolitikán 

Meditáció a Föld napja alkalmából

DÓM HOTEL**** Szeged, Bajza utca 6. 
Telefon: 06-62/423-750 
E-mail: foglalas@domhotelszeged.info 
Web: www.domhotelszeged.info

Fedezze fel a négycsillagos

DÓM HOTELT
Szeged belvárosának szívében, a fogadalmi 
templom, illetve a klinikák szomszédságában.

Egy élményekkel teli városnézô séta után vagy 
egy mozgalmas üzleti út során 16 minden 
igényt kielégítô, magas színvonalú szobánk 
egyike – francia- vagy különálló ágyakkal, ele- 
gáns bútorzattal, zuhanykabinos fürdôszobá- 
val – várja önt.

Vendégeink kényelmét és kikapcsolódását 
az alábbi szolgáltatások biztosítják:

• Recepció 0–24 
• Étterem 
• Szezonális terasz 
• Tárgyalóterem 
• Mélygarázs 
• Ingyenes Wi-Fi

• Jakuzzi 
• Szauna 
• Infraszauna 
• Masszázs 
•  Ceragem Jade

köves masszázságy

A széles körû szolgáltatásoknak és a vendég- 
központú szemléletmódnak köszönhetôen 
a Dóm Hotel**** ideális választás az üzleti 
utazók és a kikapcsolódni vágyók számára 
egyaránt.
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világszerte változtatni égetően szüksé-
ges, szintúgy generálisan az emberiség 
jól felfogott érdeke lenne a szemlélet-
váltás a világnézet, a világfelfogás tekin-
tetében. Magyarán: az emberiségnek a 
világmindenség fennmaradása érdeké-
ben meg kell térnie – épp a Föld-tiszte-
lete nemes és Isten-hívő gondolatának 
jegyében – önpusztító, környezetszeny-
nyező állapotából, és vele párhuzamo-
san meg kell térnie istentelen, krisztus-
talan, önpusztító mentálhigiénés álla-
potából. Szent Pál apostol már az ókori 
Athén vitafórumán, az areopáguson azt 
mondja a görögöknek: „E tudatlan-
ságnak idejét azért elnézvén az Isten, 
mostan parancsolja az embereknek, 
mindenkinek mindenütt, hogy megtér-
jenek.” (Apostolok Cselekedetei 17:30) 
Ez a „mostan” a huszonegyedik század-
ra adoptálva azt jelenti: Ma, a huszon-
negyedik órában térjetek meg! Sapienti 
sat! Magyarul: a bölcseknek ennyi elég…

Nagy Lajos kórházi lelkész
(A Belgyógyászati Centrumban 

2013. április 22-én elhangzott hétkezdő 
meditáció szerkesztett változata.)  

A Connector táncfesztivált szervező Pergőtűz Egyesület a II. Connector Tánc-
fesztivál bevételéből ez év tavaszán százezer forintot ajánlott fel a veszprémi kór-
ház onkológiai központja számára. Az adomány felhasználásával, több mint négy-
százezer forint értékben kapott EKG, vérnyomásmérő és fonendoscop készletet 
az Onkológia.

Bevételből adomány

Képünkön az adományozók: Barbarics Zsófi a, Böhm Nóra, Erdélyi Katalin, 
Rompos Bernadett és Szoboszlai Judit

Az időskori 
magány 

és egészség-
romlás

Életöröm Idősek Otthona Veszprém, Sólyi u. 20.

Az idősek nagy része két fő ok alapján dönt 
úgy, hogy bentlakásos intézménybe költözik. 
Általában az aktuális egészségi állapot okozta 
mindennapi nehézségek vagy annak romlá-
sától való félelem indokolja azt, hogy valaki 
idősek otthonába költözzön.  Az időskorúak 
egy részét jobban motiválja a magánytól való 
félelem, mint az egészségi állapot romlása. 
Mindkét probléma áthidalására megoldást 
nyújt idősotthonunk, ahol közösségi prog-
ramjainkkal, szakmai személyzet segítsége 
mellett kellemesebbé tudjuk tenni az idős 
emberek életét.

A veszprémi Életöröm Idősek Otthona 
alapvető célja az egészségügyi biztonság 
nyújtása mellett, az idős emberek életének 
változatossá tétele érdekes közösségi fog-
lalkozások által úgy, hogy önállóságukat is 
megtarthassák. 

A teljesen akadálymentes épület 108 ön-
álló apartmannal rendelkezik. Az ellátottak 
konyhával, fürdőszobával felszerelt, saját 
bútoraikkal berendezett lakásokban élnek. 
Intézményünkben lakóinknak teljes körű 
ellátást biztosítunk. Ennek része a napi há-
romszori étkezés, melynek keretében die-
tetikus által összeállított étlap alapján, több 
más intézménnyel szemben két menüből vá-
laszthatnak lakóink. Rendszeres a háziorvosi 
és reumatológus szakorvosi ellátás, komplex 
fi zioterápiás kezelés, folyamatosan biztosított 
a 24 órás nővérügyelet és a portaszolgálat, 
alapgyógyszer-ellátás, mosás, takarítás, cso-
portos gyógytorna, mentálhigiénés gondo-
zás. Bentlakásos idősek otthonaként fontos a 
lakók számára a minőségi kulturális élet biz-
tosítása, hiszen a lakók itt élik életüket, mely-
nek gazdagabbá tétele erősen meghatározza 

életszínvonaluk minőségét. Gyakoriak a há-
zon belüli szervezett programok: fi lmvetítés, 
felolvasás, irodalmi előadás, dalkör, „dráma” 
klub, bibliaóra, kártyaklub. Állandó vendége-
ink a környék nyugdíjasklubjainak fellépői, 
kisiskolásai, és nagyobb rendezvények alkal-
mából neves előadóművészek. Elmaradhatat-
lanná vált a csoportos kirándulás színházba, 
múzeumokba. 

Vannak, akik úgy kerültek kapcsolatba 
először az Életöröm Idősek Otthonnal, hogy 
igénybe vették szociális étkeztetési szolgáltatá-
sunkat, mellyel az otthonukban élő veszprémi 
idősek hétköznapjait könnyítjük meg, ételki-
szállítás lehetőségével. Lehetőséget biztosí-
tunk rövid távú elhelyezésre 
is, melyet akár egy műtét 
utáni lábadozás idejére 
is használhatnak.

szállítás lehetőségével. Lehetőséget biztosí-
tunk rövid távú elhelyezésre 
is, melyet akár egy műtét 
utáni lábadozás idejére 
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 Elképzelésük az volt, hogy a Cigány-
dombon a szegények elhelyezésére szol-
gáló Lázár-ház mellett egy nagyobb ház 
építtessék.

Az építkezést 1817 áprilisában kezd-
ték meg, és tizenkét év múlva, 1829. áp-
rilis 3-án fejezték be, 19 000 forint 5 és 
fél krajcár költséggel. A munkálatok so-
rán számtalan egyházi és világi személy 
tett több ezer forintos alapítványt. Az 
alapítványi pénz bevételének csak a ka-
matát használhatták fel, a tőke mindig 
megmaradt. Az építkezés kezdetétől ha-
gyománnyá vált, hogy a hangversenyek, 
báli rendezvények jövedelmét felaján-
lották a betegház javára. A gyűjtésben 
élenjártak a veszprémi céhek mesterei 
mind anyagiakban, mind munkával.

A tervek szerint az új ispotály hosz-
sza 19 öl (kb. 38 m), szélessége pedig 8 
öl (kb. 16 m), középen végig folyosó-
val ellátva, két oldalt szobákkal. A ter-
mészetes világítás a folyosó két végén 
történt. Az épület alatt pince volt, föld 

feletti részén emelet, melynek csak fő-
falai álltak tetőzettel. Egyelőre csak a 
földszinti részt rendezték be, mert eny-
nyire volt pénz. A város központjából 
a kórházhoz vezető utat a megyei bör-
tön rabjaival csináltatták meg. Az inté-
zet 1829. szeptember 26-án kezdte meg 
működését, tizenkét ággyal. E napon 

állt munkába Tiringer Ignác sebész, évi 
300 forint fi zetéssel és a szükséges tűzifa 
biztosításával. Az intézmény irányítási 
teendőit Puchly Ignác megyei főorvos 
látta el. A városnak az intézményre nem 
volt gondja, az fenntartotta magát az 
alapítványi kamatokból.

Folytatjuk...   Hogya György

Gondoskodás az elesettekről régen és ma

Segítsen, hogy segíthessük a koraszülöttek mentését!

BÉBIMENTŐ ALAPÍTVÁNY
A veszprémi kórház súlyos 

gyerekbetegeinek gyógyításához 

Adószám: 18933943-2-19
Bankszámlaszám: 11748007-20136064

www.bebimento.hu

Segítsen, hogy segíthessük a koraszülöttek mentését!

Pácienseinknek megoldást kínálhatunk az alábbi problémákra:
•  Magas vérnyomás, cukorbetegség szövődményei
• Szívinfarktus-, szélütés-, agyvérzés-, stroke megelőzés és rehabilitáció
• Szédülés, egyre romló memória, fülzúgás • Lábdagadás, éjszakai lábgörcs
• Járáskor elnehezedő, fáradó láb, zsibbadás • Potenciazavar

Centrumunkban igénybe vehetők:
• Érrendszeri műszeres állapotfelmérés és érsebész szakorvosi konzultáció
• SONOTERÁPIA • BEMER 3000 mágnesterápia

Vegye igénybe KOMBINÁLT kezelésünket a hatékonyabb 
gyógyulás érdekében!

ÉRTERÁPIA CENTRUM
Vé r ke r i n g é s - j av í t á s s a l  a z  é r s z ű k ü l e t  e l l e n !

www.erterapiacentrum.hu
8200 Veszprém, Budapest út 8. (SZMT) • 06/30/426-2994

Megelemzem 
kézírását.
Ez segíti 

gyógyulását!
70/459-1815

DR. NAGY DÉNES
Belgyógyász, kardiológus 

szakorvos
RENDELÉS:  Hétfő 13 órától, csütörtök 9 órától
BEJELENTKEZÉS: 30/25-80-900

Veszprém, 
Március 15. u. 3/C fszt. 2.

Folytatás az 1. oldalról

Gyógynövényszaküzletek! Szépségszalonok! 
Orvosi magánrendelők! Természetgyógyászok! 

Viszonteladókat keresünk az ország egész területéről a Viszonteladókat keresünk az ország egész területéről a 

gyógyteakeverékek-család forgalmazására.
Érdeklődni a tea@csabaibioklinika.hu 
e-mail címen és a 06/70-639-1832-es 
telefonszámon lehet.
A terméket megnézheti a 
www.csabaibioklinika.hu webshopján.

Kórházunk történetének egy későbbi szakasza: a sebészet, majd szülészet 1903-ban épült
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Felnôtt és gyermek
GASZTROENTEROLÓGIAI,

BELGYÓGYÁSZATI
MAGÁNRENDELÉSEK

Dr. Dávid Gyula, dr. Erdélyi Zsuzsanna,
dr. Lakatos László PhD, dr. Pandur Tünde,

dr. Szita István, dr. Horváth Ágnes, dr. Németh Ilona
Szakvizsgálatok, szûrôvizsgálatok

rövid határidôvel, igényes környezetben,
a legmodernebb eszközökkel.

Gyomorégés, puffadás, emésztési panaszok,
székelési zavarok kivizsgálása és kezelése.

Ételintolerancia-vizsgálat. Vastagbélrákszûrés.

Gyomor- és vastagbéltükrözés
altatásban is!

Részletes információ és bejelentkezés
a www.endomedix.hu honlapon, ill.

a 06-1/413-2500 vagy a 06-30/738-5274
telefonszámokon.

Veszprém, Egyetem u. 7.

A tartósan fennálló stressz, 
a nem kielégítő, egészségtelen 
táplálkozás, a helytelen életmód 
folyamatosan háttérbe szorítja, 
gyengíti az immunrendszert. 
Ezáltal a szervezet fogékonyabb 
lesz a fertőzésekre, s a szer-
vezetben születő hibás 
sejtek kiszűrése és el-
távolítása sem lesz 
tökéletes.

Az életmód rende-
zése mellett feltétlenül 
tanácsos az immunrendszer 
támogatása. Hazai felmérés 
eredményei arra utalnak, hogy 
a közvélekedés immunerősítés 
alatt a vitaminok, multivitamin-
készítmények fokozott bevitelét 
érti.

A vitaminok azonban nem 

specifi kus erősítői az immun-
rendszernek, hiszen szerveze-
tünk valamennyi szövetének és 
sejtjének egyaránt szüksége van 

rájuk. A minden szempontból 
kielégítő vitaminellátás a 

szervezet egésze szem-
pontjából kívána-

tos, vagyis nem 
immun-spe-

cifi kus. Bi-
zonyos ese-

tekben azonban 
óvatosan kell bánni 

a vitaminpótlással (pl. 
daganatos betegségek, hi-

szen a vitaminok a daganatos 
sejteket is „táplálják”). Ideális 
immunerősítő az volna, amely 
minél szélesebb spektrumban 
aktiválja az immunrendszer 

sejtjeit és folyamatait, ezáltal 
minél intenzívebben fokozza az 
immunvédekezést, és biológiai 
forrásból származik, azaz termé-
szetes eredetű hatóanyag.

A gyógyító gombák jótékony 
hatásai évszázadok óta ismertek. 
Prof. dr. Fachet József rákkutató, 
immunológus, az MTA doktora 
elsőként bizonyította a gyógyí-
tó gombák immunrendszerre 
kifejtett hatását. A Lentinus 
edodes nevű gomba lentinán 
nevű poliszaharidájáról példá-
ul nemzetközileg elfogadottan 
bizonyított, hogy „támogatja a 
természetes immunvédekezést”. 
Mindezek alapján a különböző 
gombapoliszaharidák együt-
tes alkalmazása megfelelne az 
„ideális” elvárásoknak. Annál is 

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

Dr. Darnói Tibor

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

gyengíti az immunrendszert. 
Ezáltal a szervezet fogékonyabb 
lesz a fertőzésekre, s a szer-
vezetben születő hibás 
sejtek kiszűrése és el-
távolítása sem lesz 

Az életmód rende-
zése mellett feltétlenül 
tanácsos az immunrendszer 
támogatása. Hazai felmérés 
eredményei arra utalnak, hogy 
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Természetes immunvédelem a gyógyító gombák erejével (Fizetett hirdetés)

Csonoky Ferenc Kórház 
Gyermekosztály fekvő és 
járó betegeiért – Veszprém

Adószámunk: 18920295-1-19
Bankszámlaszámunk: 10104820-63052860-00000008

„Emberkék” 
Alapítvány

   ELEKTROMOPEDEK 
SZÉLES VÁLASZTÉKA

• HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
• GARANCIA
• SZERVIZ

   06 30/433-8828             

WWW.ELEKTROMOPED.HU

PRÓBÁLJA KI
SAJÁT UTCÁJÁBAN!

gyógyteakeverék-család
A Bihar-hegységben, kézzel szede�  gyógynövényekből készíte�  teakeverékek közül akár több is 
szolgálhatja az Ön egészségét. A bihari füvesember – Ion Bonchis – ősei az a 1800-as évek eleje óta 
foglalkoztak népi gyógyá sza� al.  Évszázados tapasztalatai immár nálunk is elérhetőek.

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

Megrendelheti: telefonon: 06-70/419-3106  • E-mailben: tea@csabaibioklinika.hu 
vagy honlapunk (www.csabaibioklinika.hu) webshopjában
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Az elmúlt hetekben 2,6 milliárd forint értékű orvosi gépekkel és műszerekkel gazdagodott kórházunk. 
Szeretnénk itt kedves olvasóinknak bemutatni néhányat.

Gépek, műszerek a jobb  
betegellátás érdekében

Kiadja a BetűNet Média- és Hírügynökség Kft. • Engedélyszám: 163/2690/1/2011 • Felelős kiadó-
szerkesztő: Gy. Nagy Ágnes ügyvezető • Telefon: 06-66/640-310 • Mobil: 06-70/639-1842 • Nyomtatás: 
Lapcom Lapkiadó és Nyomdaipari Kft., 6729 Szeged, Szabadkai út 20. • Ügyvezető igazgató: Szammer 
István • Megjelenik 10 000 példányban • A lapban megjelent hirdetések tartalmáért a kiadó nem vállal 
felelősséget • Kérdéseiket, észrevételeiket a kezelo-lap@vmkorhaz.hu e-mail címre várjuk.

Ultrahang diagnosztikai készülékek

Dr. Szócska Miklós a fotósok gyűrűjében

Az átadás pillanataiban…

Inkubátorok

Belgyógyászati endoszkópos torony Sebészeti endoszkópos torony

Nagy teljesítményű altatógép Közepes teljesítményű altatógép


