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GARANTÁLT SIKER - OTTHON ÉS A MUNKÁBAN IS
A Fürkész Holding Kft. már 20 éve vesz részt
a felnőttképzésben. Idén Kecskeméten olyan
tréningeket indít, amelyeket a hétköznapi életben is lehet hasznosítani. A napi 8 óra
munka után az otthoni teendőket kell intézni,
amelyek sokszor igen nagy logisztikát igényelnek mindenkitől.

Én és a kommunikációm - önismeret az asszertivitás je-

gyében tréning: A tréning rávilágít arra, hogy milyen parányi dolgokon csúszhat el a kommunikációnk másokkal.
A megszerzett tudás elgondolkodtató és mélyebb önismeretre késztet, minek segítségével folyamatosan javíthatunk kapcsolataink minőségén, javítva ezzel a hétköznapok minőségét is.
Önmenedzsment, önmotiváció - tudatos tervezés, irányítás, delegálás tréning: Sokszor úgy gondolhatjuk, a
feladatok delegálása, az irányítás csak a munkánkban
fontos, ám hamar egyértelművé válik, hogy fölösleges
stressztől kíméljük meg magunkat, ha megtanuljuk beosztani az időnket. Az, hogy hogyan gazdálkodunk az
időnkkel nem csak a munkaidőben fontos.

Mások és én, mások és mások - konfliktuskezelés tréning: Mind különbözőek vagyunk, és amíg ez igaz, addig konfliktus is lesz, de nincs is ezzel baj, hiszen egy
konfliktus lehet építő, tanító is. De csak abban az esetben, ha tudjuk, mit kell tenni, mondani és nem utolsósorban hogyan tesszük és mondjuk azt! A konfliktus
kezelésének a lényege - többek közt - hogy az a
bizonyos tüske ne maradjon ott az emberben egy veszekedés után. A konfliktus az életünk része, amiből a
jó hozzáállással rengeteget tanulhatunk magunkról és
egymásról is.
Mások és mások motivációja - személyiségtípusok a
motiváció tükrében tréning: Mivel is motiválhatnék én
másokat? Legyen szó a kollégámról, a kamasz gyerekemről, a barátaimról vagy a páromról. A sikerünk titka
ebben az esetben is az ismeretben rejlik, hiszen ha ismerem a személyiségtípusokat már óriási előnyöm van ám,
ha azt is tudom, hogy az adott típust mivel lehet megfogni, mivel lehet felkelteni az érdeklődését, akkor gyakorlatilag garantált a siker.

Fürkész Holding
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MIKOR VAN SZÜKSÉGEM AZ IDEGGYÓGYÁSZRA?
Sokszor nem is gondolnánk, hogy olyan hétköznapi panasszal, mint például a fejfájás egy idő után
érdemes orvoshoz fordulni. Pedig egy ideggyógyász szakorvos segítsége jól jöhet, hiszen a tüneti kezelések mellett a kiváltó okokat is felderíti.

A neurológus–ideggyógyász feladata az idegrendszer

vizsgálata, beleértve a központi és környéki idegrendszert is, majd a fennálló, panaszt okozó betegség diagnosztizálása, kezelése. A központi idegrendszer agyból
és gerincvelőből áll. A perifériás vagy környéki idegrendszer az egész testet behálózó idegrostokból tevődik ös�sze, melyek fő feladata az érzékelő, mozgató, vegetatív
funkciók ellátása. Neurológushoz számos panasszal fordulhatunk, többek között szellemi hanyatlás, memóriazavar, fejfájás, szédülés, zsibbadás, gerincpanaszok, különböző akut vagy krónikus fájdalom, mozgás- és járászavarok, izomtónus zavarai és izomgyengeség, remegés,
eszméletvesztés vagy epilepsziás rohamok miatt.
• Mi történik a vizsgálat során? Neurológiai vizsgálat során
első mindig a panaszok kikérdezése, kórelőzmény tisztázása. A részletes betegvizsgálat csak néhány egyszerű esz-

köz segítségével (reflexkalapács, kalibrált hangvilla, pupillalámpa, stb.) zajlik, semmilyen kellemetlenséggel nem jár.
Ezeket követően ez esetek egy részében már felállítható
a diagnózis. Ha kórkép nem állítható fel, akkor különböző
vizsgáló eljárásokhoz kell folyamodni, mint például CT vagy
MRI, ultrahanggal végzett vizsgálatok, vagy elektrofiziológiai
vizsgálatok (EEG, EMG).
• Mik a kezelési lehetőségek? Az idegrendszert érintő betegségek sokszínűsége miatt minden esetben személyre szabott kezelést kell alkalmazni. Számos betegség
gyógyszeresen kezelhető (pl. fejfájások, epilepszia), más
betegségeknél (pl. Parkinson-kór, gerincbetegségek) a
fizioterápia is meghatározó jelentőségű. Szellemi hanyatlás (pl. Alzheimer-kór) esetén gyógyszeres kezelés mellett
a gondolkodás tréningezése is fontos. Agyérbetegségek
esetén a kockázati tényezők ellenőrzése, életmódbeli tanácsadás fontossága is kiemelt.
Nem kell, hogy együtt éljünk a mindennapokat megkeserítő fájdalmakkal. Ha van megoldás, akkor azt a szakorvos megtalálja.

Dr. Füle Kálmán neurológus adjunktus
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UPPERBARS – VITAMINOS EGÉSZSÉG
A mindennapi vitaminbevitel fontos részét képezi az egészségünk megőrzésének, ezért is
fogyasztunk különböző táplálékkiegészítőket.
Pedig mennyivel jobb lenne kapszula helyett
csokoládé formájában bevinni a napi vitamin
mennyiséget. Az UpperBars termékcsalád ezt
a lehetőséget is megadja vitaminos, természetes alapanyagokból készült egészséges csokoládészeleteivel.

A legkedveltebb édességet mindenki szívesen fo-

gyasztja, ezért volt érdemes az eddigi bűnös élvezetnek
titulált csokit vitaminokkal, gyógynövényekkel dúsítani és
gyümölcsökkel ízesíteni.
A csokoládék természetes összetevőkből állnak, NEM
TARTALMAZNAK tartósítószert, színezéket, GMO- és
gluténmentesek. Vannak olyan csokoládék, amelyek beilleszthetőek a paleo étrendbe és ételallergiában szenvedők is fogyaszthatják. Sok ételallergiás gondban van, amikor valami finomságot enne, az
UperBars csokiszeletei nekik is megoldást jelentenek.
Multivitaminos csokik készültek külön a gyermek és

a felnőtt szervezetnek is, amelyek fedezik a napi vitaminszükségletet. A gyerekek szívesebben esznek csokit, mint kapszulát, így főleg a gyerekeknél nagyon jó
táplálékkiegészítő alternatíva a vitaminos csoki.
Az eddig olykor bűntudattal, diéta közben, titokban elfogyasztott csokit bátran ehetjük, hiszen az UpperBars szeletei az egészség jegyében születtek. Szülőként, pedig
teljes biztonsággal adhatjuk gyerekeinknek, hiszen tudjuk, hogy az UpperBars csokijai természetes anyagokból
készülnek.
A különleges csokoládék fejlesztésében élelmiszermérnök, orvos és dietetikus is részt vesz, ami garantálja a
szakértelmet. Már több városban orvosok is ajánlják a
termékeket a pácienseknek.
Az UpperBars finomságok Kecskeméten a piac melletti Betty Delikateszben (Csáky u.18.) is megtalálhatók. Országosan pedig a Kulcs patikákban lehet hozzájutni az
egészséges édességekhez.

Vágsélei Csilla
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AZ ANYAJEGYEK FAJTÁI, TÍPUSAI ÉS KEZELÉSÜK
Az anyajegyek a bőrön előforduló körülírt bőrelváltozások, amelyek színben vagy felszíni tagoltságukban térnek el a környező ép bőrtől.
A „klasszikus” anyajegyek barnásan-sötéten
pigmentáltak, ezért is a latin nevük az, hogy:
naevus pigmentosus.

Ritka esetben előfordulhat, hogy egy csecsemő anya-

jeggyel születik, de gyakoribb, hogy a naevus az első életévek során, vagy akár a felnőtt korban alakul ki. A pubertas
idején, a terhesség alatt a megemelkedett hormonszint
hatására gyakran újabb anyajegyek jelennek meg a bőrön, 50-60 éves kor tájékán pedig előfordul, hogy a régóta
meglévő növedékek egyike-másika magától eltűnik.
Az anyajegyek bizonyos külső környezeti tényezők hatására elfajulhatnak, és rosszindulatú bőrdaganat:
melanoma malignum alakulhat ki belőlük. Ezért is fontos figyelni rájuk, és elkülöníteni a bőrön levő többi elváltozástól, ezek közül is leginkább a teljesen ártalmatlan időskori szemölcstől, a verruca seborrhoica-tól. Ezek
többnyire az arcon, a törzsön, háton és mellkason kialakuló barna, sokszor idővel a bőrből feltűnően kiemelke-

dő, vaskos, hámló, morzsalékony felületűvé váló, esztétikailag rendkívül zavaró elváltozások. Elsősorban családi
hajlam alapján alakul ki, illetve a napfény provokáló hatása is megfigyelhető.
Igazán gyakori, főként idősebb életkorban, és legtöbbször
meglehetősen könnyű diagnosztizálni, sokszor már „ránézésre” is. Sok esetben azonban a megszokottól eltérő megjelenésű is lehet, és főként a nagyon sötét, fekete, nem típusos (atípusos) szemölcs melanoma malignumot is utánozhat. Ilyenkor nagyon alapos dermatoszkópos vizsgálatra van szükség a biztos diagnózis kimondásához.
Ártalmatlanok, nem fertőznek, nem tudnak átalakulni
rosszindulatú daganattá. Panaszt ritkán okoznak, bár viszkethetnek, irritáció hatására begyulladhatnak. Ha valakinél ez ismétlődően előfordul, vagy ha egy ilyen szemölcs
rossz helyen van, pl. a melltartó pántja alatt, akkor javasolt
eltávolítani őket. Szintén javasolt a kozmetológiailag zavaró szemölcsök eltávolítása, főleg azért, mert ezek az időskori szemölcsök fokozatosan nőnek, és minél kisebb az elváltozás, annál egyszerűbb az eltávolításuk. Lézeres vagy
elektrokoagulátoros beavatkozást jelent.
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- DR. SZABÓ ANDRÁS TANÁCSAI
Tudni kell azt, hogy bár ezek a verrucák veszélytelenek,
ha hirtelen igen nagy számban, általában viszketés kíséretében jelennek meg a testünkön, feltétlenül szakorvoshoz kell fordulni egy igen ritka betegség (Leser-Trélat
syndroma) lehetősége miatt, mely hátterében belszervi
daganatos elváltozás lehet.
Az időskori szemölcsöket fontos elkülöníteni a pigmentált
anyajegyektől, hiszen ez utóbbiakra kiemelten figyelni kell: ha hirtelen változnak, vagy panaszt okoznak, akkor azonnal meg kell mutatni őket szakembernek. Ezek
az anyajegyek ugyanis el tudnak fajulni, és átalakulhatnak melanómává. A kötőszöveti eredetű elváltozások
csoportjába tartoznak az elsősorban a vékonyabb bőrrel fedett területeken kialakuló, elsősorban a nyakon,
szem körül, hónaljakban, lágyékhajlatokban, emlők alatt
észlelhető puha tapintatú, nyeles, bőrszínű vagy enyhén
pigmentált növedékek, a fibrómák. Ezek a szemölcsökhöz hasonlóan szintén teljesen ártalmatlanok, de panaszt azért okozhatnak: mechanikai irritáció hatására
begyulladhatnak, és fájdalmasak tudnak lenni. Érdemes
minél hamarabb eltávolítani őket, mert akár több centiméter nagyságúra is megnőhetnek.

Felnőtt korban a törzsön élénkvörös színű 2-5 milliméter
átmérőjű, de akár nagyobbra is növő, sima felszínű, a bőr
felszínéből félgömbszerűen kiemelkedő növedékek a bőr
hajszálereiből indulnak. Ezek a rubinnaevusok. Mindenkin jön ki egy-kettő, de van akin nagyon sok, akár száz,
vagy még több. Ezek eltávolítása nagyon egyszerű: lézeres vagy elektrokoagulátoros beavatkozást jelent.
A bőrben kialakulhatnak néhány fél-egy centiméter nagyságú, bőrszínű, vagy barnásvörös színű, igen tömött csomók is. Ezeket leggyakrabban a végtagokon látjuk, nem
viszketnek, nem fájnak, nem okoznak panaszt. Ezek a
dermatofibrómák. Leggyakrabban valamilyen csípés, elvakarás vagy szőrtüszőgyulladás helyén alakulnak ki, és
mivel panaszt nem okoznak, nem szükséges eltávolítani őket. Ha valaki mégis szeretne megszabadulni tőlük,
akkor azt csak sebészeti úton teheti meg: mivel ezek az
elváltozások mélyen vannak, csak kimetszeni lehet őket.
Általánosságban javasolható, hogy ha bármilyen elváltozás
keletkezik a bőrünkön, függetlenül attól, hogy van-e panasz,
mindenképpen mutassuk meg szakembernek!

Dr. Szabó András
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HŐTÉRKÉPES TALPDIAGNOSZTIKA
Egy minőségi cipő és egy egyénre szabott talpbetét megadja lábának az egészséges járás kényelmét.

A 27 éves Szivárvány Cipőbolt mindig is minőségi cipőiről volt ismert. A hazai gyártók cipői mellett a német világmárkák, olasz, spanyol, lengyel, szlovák gyárak bőrcipői is megtalálhatóak az üzletben. A bolt új szolgáltatása
a hőtérképes talpdiagnosztika. Elég csak 15 másodpercre ráállni a szerkezetre és kirajzolódik a talp hőtérképe,
amelyből kiderül, hogy a háromféle talpbetétből melyikre van szükség.
Ritka az olyan ember, akinek ne lenne valamilyen
lábdeformitása. Normál esetben a támasztószöveteken
támaszkodik a talp, de ha valami
nincsen rendben, akkor a teher a
lágy szövetekre összpontosul, ami
által deformálódhat a boka-, a térd-

és a csípőízület. A megfelelő talpbetét tehermentesíti és
alátámasztja a lábközépcsontot,
a hosszanti és keresztboltozatokat
anélkül, hogy a természetes mozgást akadályozná. Segít
reaktiválni a lankadt izmokat, javítja a testtartást, kiegyensúlyozza a testet járás és állás közben. A talpbetét erősíti a
talpat és csökkenti a sérülések kockázatát.
A vizsgálatot érdemes évente megismételni, hiszen a
talpbetét korrigál, ezáltal változhat a hőtérkép. A talpbetét szinte bármilyen lapos talpú cipőhöz használható,
nem ragasztós, így cserélgethető. Nem tartalmaz semmilyen vegyszert, ami káros hatással lenne a használójára. 36-tól 46-os méretig kaphatóak a talpbetétek, amelyeket egészségpénztári kártyára is megvásárolhatnak a
Szivárvány Cipőboltban.
Kecskemét, Izsáki u. 2., Szil-Coop 1. emelet 1. sz üzlet
www.szivarvanycipobolt.hu, Tel.: 06-20/93-39-307
Nyitva: H-P: 9-18, Szo: 9-13
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FÉNYRE SÖTÉTEDŐ LENCSE? - MIÉRT VÁLASSZUK?
A legújabb technológiai újításoknak köszönhetően, a különböző szemüveglencsék között a fényre
sötétedő lencsék rendelkeznek az egyik legszélesebb és legszerteágazóbb felhasználási területtel.

Általánosan elmondható róluk, hogy az UV-sugárzás

mények között tapasztalható. Nyári nagy melegben a
lencsék valamivel kevésbé sötétednek be, mivel a 30 ºC
feletti hőmérséklet nem kedvez a sötétedésnek. Fontos
megjegyezni, hogy a sötétedés mértéke nem csökkenti
az UV védelem mértékét!

emelkedése mellett fokozatosan sötétednek be, majd a
sugárzás csökkenésével fokozatosan világosodnak ki. A
fényre sötétedő lencsék alkalmazkodnak a változó fényviszonyokhoz, így szinte bármilyen helyzetben optimális védelmet biztosítanak a szemnek. A fényre sötétedő anyagok
reakciójához szükséges idő miatt azonban a hirtelen jelentkező vakító fénnyel szemben a védelem nem garantálható.

A hagyományos fényre sötétedő lencsék sötétedése
nem lehetséges járművekben, mivel a szélvédő elnyeli az UV-sugárzást. Erre kínál megoldást két kifejezetten
vezetéshez kifejlesztett fényre sötétedő lencse, mely a
szélvédő mögött is sötétedik: Trasitions® XTRActive™ és
Transitions® DriveWear®. Ezek közül, most a második típust mutatjuk be.

Mitől függ a sötétedésük mértéke?
A fényre sötétedő szemüveglencsék készülhetnek műanyagból, üvegből is, bár a piacon a fejlesztések inkább
a műanyag lencsékre történnek. Sötétedésük és kivilágosodásuk függ a hőmérséklettől, és az UV-sugárzás
jav2017tavasz-clemens-135x88.prn
intenzitásától. Minél magasabb a sugárzás, és minél alaKaDévLens\2017tavasz-clemens-135x88
2017.
április 6.
csonyabb
a 7:46:16
hőmérséklet, annál sötétebb lesz a lencse, anSzínprofil: Kikapcsolva
nál gyorsabban játszódik le a folyamat. Ezért van, hogy a
Összetett 152 lpi, rácselforgatás: 45 fok
legjelentősebb sötétedés magas hegyekben, téli körül-

A Transitions® DriveWear® lencsék olyan látáskomfortot fokozó polarizált optikai lencsék, amelyet arra terveztek, hogy változó fényviszonyok között is megfeleljen az
autóvezetés során a szemet érő kihívásoknak. A polarizációs szűrő blokkolja a vakító tükröződést és segíti a
gépkocsivezetőt a tárgyak jobb észlelésében és a mélység biztosabb érzékelésben. (A lencse éjszakai vezetéshez nem javasolt.)

Clemens Optika

TAVASZI SZÍNEZETT ÉS FÉNYRE SÖTÉTEDŐ
SZEMÜVEGLENCSE AKCIÓ
Az akció időtartama: 2017. április 1. – 2017. május 31.

2700 Cegléd, Jókai u. 1.
Mobil: +36 30 / 9455 877 • Telefon: 53 / 501 048
Fax: 53 / 310 342 • E-mail: clemensoptika@gmail.com
www.clemensoptika.hu
Nyitva tartás:
H-P: 8.00-17.00, Szo: 9.00-12.00

Színezett és tükrös
lencsékből

-30%

®

és
Trasitions
®
Trasitions XTRActive™
lencsékből

-30%

®

NuPolar
és ®
®
Transitions DriveWear
lencsékből

-20%

®

Trasitions XTRActive™
A látható fény tartományára reagáló fényre sötétedő
szemüveglencse, mely a szélvédő mögött is sötétedik.
®

NuPolar
Szabadtéri sportokhoz: horgászathoz, túrázáshoz,
síeléshez ideális polarizált, fix színű, napvédő
szemüveglencse. Tökéletesen kiszűri a vízfelszínről
vagy más tükröző felületről érkező vakító
fénysugarakat.
®

®

Transitions DriveWear
Kifejezetten vezetéshez kifejlesztett szemüveglencse,
melynek kontrasztfokozó és látásélményt javító
színkombinációja elősegíti a biztonságos autózást még
változó fényviszonyok között is.

10.

EGY CSEPP GYÓGYVÍZ - ÓVJA AZ EGÉSZSÉGET!
Egy csepp gyógyvíz megnyugtat,
pihentet
és óvja az egészséget!
Tiszakécskén, a Tisza
legnagyobb hazai kanyarulatának
ölelésében fekszik a Tisza-parti
Gyógy- és Élményfürdő.
A termálfürdő területén
1344 méter mélyről tör
fel a lágy, 52 oC-os gyógyvíz, mely elsősorban
mozgásszervi és nőgyógyászati betegségek kezelésére alkalmas.

A magas ásványi anyag tartalmú vízben történő ke-

zelések, a hévízi iszap és kiváló orvosaink szakértelmének segítségével bárki megtapasztalhatja, hogy a
természet erejével is a gyógyulás útjára lehet lépni.
Fürdőnkben két gyógyvizes ivókút is található, melyből
vendégeink fogyaszthatják az ivásra is alkalmas magas
ásványi anyag tartalmú gyógyvizünket, mely jótékonyan
hat gyomorpanaszokra és savtúltengésre is.

Gyógyászati részlegünkön az
OEP támogatott kezelések mellett lehetőség van kedvezményes gyógykúra csomagot is
igénybe venni, mely a hét bármely napján elérhető, várólista nélküli előjegyzést biztosít Önnek és személyre szabott
kezelés sorozattal segíti gyógyulását.
Az élményfürdő önfeledt szórakozást, kellemes időtöltést és aktív pihenést biztosít egy helyen, legyen szó
családról, fiatal párokról, idős házaspárokról és baráti társaságokról!
Gyógyító termálvíz, friss levegő, könnyű sport, lazító és relaxációs testkezelések, forró szauna és
családi élmények, nálunk mind megtalálja!
TISZA-PARTI GYÓGY- ÉS ÉLMÉNYFÜRDŐ
6060 Tiszakécske, Rózsabarack tér 2.
Tel.: +36 76 441 363, Fax.: +36 76 540 363
info@tiszapartifurdo.hu, www.tiszapartifurdo.hu
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2700 Cegléd, Mátyás király u. 53. +36 53 581 235
Gyógytorna és Fizikoterápia : +36 30/ 586 9050
Szakorvosi rendelés: +36 30/ 181 8618
Masszőr, csontkovács: +36 30/ 677 6508
info@lifemed.hu
„Tisztában vagyunk vele, hogy vállalkozásunk akkor lesz
sikeres, ha pácienseink gyógyultan lépnek ki az ajtón.”
Kedves Betegeink!
Immár két és fél hónapja foglaltuk el új rendelőnket Cegléden, a Mátyás király utca 53. szám alatt. Mind az ellátás színvonalában, mind az ellátott betegek számában
új szintre léptünk. Az új kihívásnak igyekszünk megfelelni, és bízunk benne, hogy Önök elégedettek velünk. Folyamatosan fejlődünk, rövidesen a diagnosztika terén is
új dimenzióba lépünk.
Az igény az ilyen típusú szolgáltatásra a betegek részéről
kézzelfogható, igyekszünk az Önök kívánságait felmérni, és a személyi, tárgyi fejlesztéseket ebben az irányban
végrehajtani. Kérjük figyeljék honlapunkat (www.lifemed.
hu), keressenek bátran telefonos elérhetőségeinken.
Igyekszünk azonnal tájékoztatni Önöket a változásokról
és az új lehetőségekről.
Hosszas tárgyalássorozat és piackutatás után immár
biztossá vált, hogy május közepétől végtagi vizsgálatok
végzésére alkalmas, nyitott MR készülék fog működni a
Lifemedben. A környéken emberi időn belül gyakorlatilag lehetetlen MR vizsgálati időponthoz jutni. Bízunk benne, hogy sok beteg gyorsabb gyógyulásához tudunk hozzájárulni.

ÚJ RENDELÉSEK
TRAUMATOLÓGIA:
Schriffert András főorvos, a Toldy Ferenc Kórház Baleseti
Sebészetének osztályvezető főorvosa. A sérülések és következményeik ellátásában több évtizedes tapasztalattal
rendelkezik, emellett foglalkozik a nagyízületek kopásos
elváltozásaival, specialitása a térdízület elváltozásai.
KARDIOLÓGIA:
Bujdosó Ágnes főorvos, a Toldy Ferenc Kórház Kardiológiai Osztályán dolgozik, a kardiológia, illetve az
aneszteziológia és intenzív terápia szakorvosa. A kardiológiai vizsgálatok teljes spektrumával foglalkozik, kezdve
a szokványos fizikális, EKG vizsgálattal, a szívultrahangon
át a legbonyolultabb terheléses vizsgálatokig.
BŐRGYÓGYÁSZAT:
Csősz Judit, a Bács-Kiskun Megyei Kórház Bőr- és
Nemibeteg gondozó és szakrendelőjének adjunktusa.
Specialitása a pikkelysömör modern, biológiai kezelésén kívül az anyajegy szűrés, pattanásos bőr, bakteriális-,
gombás bőrfertőzések, körömgomba, ekzema kezelése,
és a kozmetológia.
UROLÓGIA:
Rosztóczy Levente urológusként 22 éve dolgozik, hat éve
pedig háziorvos. Komoly klinikai onkológiai, belgyógyászati, sebészeti tapasztalata is van. Specialitása az urológiai ultrahang keringésvizsgálattal, prosztata szűrés, vizelési gondok kezelése férfiak és nők esetében is, vesekő problémák, hólyaghurut, szexuális zavarok kezelése.

A háttérben jól képzett, sportos szóval élve profi operátorgárda és leletező orvoscsapat áll majd. Bizton állíthatjuk,
hogy kiváló minőségű munkát fognak végezni.

Dr. Elekes Csaba

KÉZSEBÉSZET:
Hazafi József, a Toldy Ferenc Kórház Baleseti Sebészeti
Osztályának traumatológus és kézsebész főorvosa. Foglalkozik a kéz degeneratív betegségeivel és sérüléseivel,
rendszeresen és kiváló eredménnyel végez ambuláns kis
kézműtéteket és nagy precizitást igénylő bonyolult helyreállító beavatkozásokat biztos kórházi háttérrel.

12.

ÚJ KEZELÉSEK
MÉLYOSZCILLÁCIÓS TERÁPIA
Ellentétben a hagyományos elektroterápiával, mely
az ideg-izom egységre hat, a HIVAMAT, azaz a
mélyoszcillációs készülék a kezelt terület egy egyedülálló, nagyon mélyreható, tartós hatású rezonanciarezgése
által működik. A hatás a legminimálisabb nyomásra jön
létre, ezért olyan esetekben is alkalmazható (pl. friss operációk után, heveny fájdalom vagy nyílt sebek esetén stb.),
amikor más, szokásos kezelésmódokat még nem lehet
elkezdeni, vagy a fizikális medicina szokványos eszközeivel egyáltalán nem kezelhetők.

KARDIOLÓGIAI ESZKÖZÖK
Teljes körű kardiológiai kivizsgálásra lesz lehetőség a stúdióban, melyhez a legkorszerűbb eszközök állnak rendelkezésre: szívultrahang, nyugalmi és terheléses rendszer, kerékpár- és futópad ergométerrel, 24 órás EKG és
vérnyomásmérő, úgynevezett Holter rendszer.
Rövidesen elérhetővé válik az arteriográf, egy új diagnosztikai módszer, amelynek segítségével egyszerűen
adhatunk megbízható és a beteg számára is könnyen
értelmezhető információt a nagyerek rugalmasságának
megváltozásáról, mely a kardiovaszkuláris rizikó kiemelten fontos, meghatározó eleme. Magyarul a szívbetegség
tüneteinek megjelenése előtt fel tudjuk mérni a szívbetegség kockázatát.
NYIROKMASSZÁZS-TERÁPIA
A nyirokrendszer felelős a szövetek közötti folyadéknak
a szövetekből való eltávolításáért. Ez veszi fel és szállítja a zsírsavakat és zsírokat a keringésből, és szállítja a
nyirokcsomókban az antigénprezentáló sejteknek, ahol

ezek immunválaszt váltanak ki. A nyirokrendszer betegségei és egyéb zavarai rendszerint duzzanatot és egyéb
tüneteket okoznak. Nyiroködéma alatt az elsődleges vagy
másodlagos nyirokkeringési zavar következtében kialakuló helyi vizenyőt, duzzanatot értjük. Soha nem érinti az
egész testet, mindig egy-egy testrészre korlátozódik. A
probléma lehet elsődleges, azaz veleszületett, illetve másodlagos, amikor a nyiroködéma valamilyen betegség
következtében alakul ki. A nőket négyszer gyakrabban
érinti a nyiroködéma, mint a férfiakat; Magyarországon a
betegek számára vonatkozóan csak becslések vannak, a
legutolsó ilyen 800 ezer érintettel számolt. A szakmabeliek szerint alulbecsült adat, mert itthon rengeteg olyan vénás és ízületi kopásos beteg él, akinek életét megkeseríti
a gátolt nyirokkeringés kiváltotta kéz- és lábdagadás. Így
nem meglepő, hogy a merészebb becslések 30 százalékosra teszik a probléma valamilyen szintű megjelenését.
A kompressziós kezelés célja a kötőszöveti folyadékpangás csökkentése, az izompumpa aktiválása. Az intenzív
kezelési fázisban kompressziós pólyákkal és gépi kompresszióval gyógyítanak. A gépi kompressziót többkamrás
pneumatikus készülékkel végzik: a készülék végtagra felhelyezett mandzsettáinak légterei egymás után fúvódnak
fel, az összes cella felfúvódása után pedig a nyomást rövid ideig megtartva, egyszerre enged le valamennyi cella. Ezzel a hullámszerű masszázzsal mechanikusan préselődik ki a végtagban megrekedt vizenyő.
Az intenzív kezelés a probléma súlyosságától, illetve elhanyagoltságától függően - azaz, hogy mennyire kemény a
végtag, mennyire épült át kötőszövetesen - két-három hétig tart. Az intenzív kezelést követően a betegnek otthon is
fenntartó kezeléseket kell végeznie - kompressziós pólyákkal vagy kompressziós harisnyával, amit keringésjavító tornával kell kiegészíteni. A lymphoedema tehát nem gyógyítható, de karban tartható, kezelhető betegség. A kezelés a
tünetek megjelenésétől a beteg élete végéig tart, de ezzel
megelőzhető a progresszió és a szövődmények kialakulása.
A BTL Lymphastim sűrített levegős nyomásterápiás elven
működik. A számos átfedő kamrával rendelkező speciális applikátorok enyhe masszázst biztosítanak, amely serkenti a nyiroknak a szervezetben történő természetes keringését, hasonlóan a terapeuta által biztosított manuális
nyirokelvezetéshez.
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EGÉSZSÉGPÉNZTÁRAK, BANKKÁRTYÁS
FIZETÉSI LEHETŐSÉG

Az önkéntes egészségpénztár a pénztártagok, illetve rendelkezésük alapján a közeli hozzátartozók részére kiegészítő egészségbiztosítási, valamint életmódjavító egészségpénztári szolgáltatásokat nyújthat.
A fentiek miatt döntöttünk úgy, hogy a jelentős egészségpénztárak mindegyikével szerződést kötünk. Ezek az
alábbiak:
• TEMPO Egészség- és Önsegélyező Pénztár
• OTP Egészségpénztár
• PRÉMIUM Egészségpénztár
• MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár
• Allianz Hungária Egészség- és Önsegélyező Pénztár
• Vasutas Egészség- és Önsegélyező Pénztár
• Generali Egészség- és Önsegélyező Pénztár
• Dimenzió Önkéntes Kölcsönös Egészség- és Önsegélyező Pénztár
• Medicina Egészségpénztár
• Vitamin Egészségpénztár
A szerződések egy része már megköttetett, ennek tényét
és a megállapodás szerinti árengedményt honlapunkon és az egészségpénztárak honlapján is folyamatosan nyomon követhetik. Recepciónkon láthatják azoknak
a pénztáraknak a logóját, akikkel érvényes megállapodásunk van. Lehetőség van nálunk a pénztár részére kiállított számla ellenében készpénzzel és egészségpénztári kártyával is fizetni. Bízunk benne, hogy szolgáltatásaink

Légy egészséges, légy boldog!
Tedd meg az első lépést...

Azzal szinte mindenki egyetért, hogy egészségünk az
egyik legfontosabb ahhoz, hogy boldog és teljes életet éljünk, mégis gyakran túl természetesnek vesszük.
Napjainkban az egészséges életmód igazi kihívás, amihez nem elegendő az elszántság, sajnos pénzbe is kerül. Vannak olyan, az egészség védelmét célzó szolgáltatások, amelyeket a társadalombiztosítás egyáltalán nem,
vagy csak részben támogat. Az önkéntes egészségpénztárakat ezeknek a szolgáltatásoknak a finanszírozására
találták ki. Az egészségpénztári megtakarítás egy speciális öngondoskodási forma, amely lehetővé teszi, hogy
ne csak egészségtudatosan, de pénzügyileg is a lehető legokosabban tegyünk egészségünk megőrzése érdekében.

igénybevételével kiváló lehetőséget teremtünk egészségpénztári megtakarításaik felhasználására.
Ugyancsak recepciónkon POS terminál került elhelyezésre, így ezentúl nem csak készpénzben, hanem bankkártyával is fizethetnek nálunk.

RENDELÉSI IDŐK
GYÓGYTORNA ÉS FIZIOTERÁPIA:
Hétfő – péntek 9.00 – 17.00
Szombat 9.00 – 13.00
ORVOSI RENDELÉSEK:
Hétfő:
Dr Hazafi József kézsebész 14.00 – 16.00
Dr Schriffert András traumatológus 17.30 – 19.30
Kedd:
Dr Nádas Katalin reumatológus 18.00 – 20.00
Szerda:
Dr Csősz Judit bőrgyógyász 16.00 – 18.00
Dr Dobrean Levente ortopéd sebész 18.00 – 20.00
Dr Rosztóczy Levente urológus 17.30 – 19.30
Csütörtök:
Dr Elekes Csaba traumatológus 18.00 – 20.00
Péntek:
Dr Bujdosó Ágnes kardiológus 17.00 – 19.00
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A nyirokmasszázs-terápia kezelési árai jelenleg kialakítás alatt vannak, az igények felmérése folyik.
ORVOSI RENDELÉSEK
• Szakorvosi vizsgálat 5.000 Ft
• Vényírás 2000 Ft
• Kardiológiai vizsgálat
Konzultáció 5.000 Ft
Vizsgálat, EKG 7.000 Ft
Szívultrahang 10.000 Ft
Vizsgálat, szívultrahang, EKG 13.000 Ft
Terheléses EKG vizsgálat 10.000 Ft
Holter 10.000 Ft
Komplex vizsgálat 20.000 Ft
• Urológiai ultrahang 6.000 Ft

GYÓGYTORNA
Általános: 30 perc 2.000 Ft, 45 perc 2.500 Ft, 1 óra 3.000 Ft
30 perc 5 alk. 9.000 Ft 10 alk. 18.000Ft
45 perc 5 alk. 10.000 Ft 10 alk. 22.000 Ft
60 perc 5 alk. 13.000 Ft 10 alk. 27.000 Ft
Speciális gyógytornák:
• Schroth torna: 30 perc 2.000 Ft, 45 perc 2.500 Ft
30 perc 10 alk. 18.000 Ft;
45 perc 10 alk. 22.000 Ft
• Mckenzie: 1 óra 3.500 Ft
• Evminov:45 perc 2.500 Ft, 10 alk. 22.000 Ft.
• Manuálterápia: 1 óra 5.000 Ft
• Trigger pont terápia: 30 perc 2.500 Ft
• Függesztőrács: 30 perc: 2.500 Ft, 45 perc: 3.000 Ft
45 perc 5 alk. 12.000 Ft, 10 alk. 22.000 Ft
• Medical taping területtől függően: 1.500/2.000 Ft
FIZIKOTERÁPIA
• Ultrahang: 2.000 Ft, 10 alk. 18.000 Ft
• Lézerkezelés: 3.000 Ft, 5 alk. 12.000 Ft
• Elektroterápia: 2.000 ft, 10 alk. 18.000Ft
• Lökéshullám-terápia: 5.000 Ft, 5 alk. 22.000 Ft
• Bemer-terápia: 2.000 Ft, 5 alk. 9.000 Ft, 10 alk. 18.000 Ft
• Mélyoszcilláció: 3.000 Ft, 5 alk. 13.000 Ft, 10 alk. 25.000 Ft

Nincs annál fenségesebb érzés, mint egészségesen ébredni egy hosszú betegség után.

Dolgozz keményen!
Ne add fel, segítünk...

ÁRAK
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A LOVAGLÁS EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ SZEREPE
A lovaglás nem csak sport, de egyfajta terápia
is egyben. A ló és lovasa közti összhang megnyugtató, és energiákat szabadít fel.

A lovaglás testre és lélekre gyakorolt jótékony hatása-

iról megannyi helyen olvashatunk, ezért most a teljesség
igénye nélkül nézzük csak a legfontosabbakat:
A lovaglás fejleszti az egyensúlyérzéket, erősíti
az izmokat, javítja a tartást, valamint jó hatással van a keringésre és a légzésre. Növeli az önbizalmat, türelemre és önfegyelemre tanít, nyitottabbá tesz és felejthetetlen élményekkel gazdagít.
Egy hosszú és fárasztó nap után, távol a város zajától, a jó
levegőn garantált a feltöltődés.
Ha még sosem ültél lovon, az sem akadály. Képzett oktatók segítenek megismerkedni és összeszokni új legjobb barátoddal. Vizsgáztatott, szelíd és barátságos
lovainkon bárki kipróbálhatja magát tudásszinttől és
életkortól függetlenül.

Ceglédi Lovaskör Se - Füle Tanya

SÓSZOBA
…ahol játszva gyógyulhat gyermeke.

A sóterápia természetes gyógyulást biztosít asztmás,

allergiás, illetve gyakori légúti megbetegedések esetén. A
Kópé-Kuckó sószobája kíméletes és hatékony megoldást
jelent a gyermekek számára.
A megvilágított sókristályok színei gyógyító sejtregeneráló,
immunerősítő és stresszoldó hatásúak. A sókristály, rendező erejéből fakadóan a hiperaktív gyerekeknél rövid idő alatt
csökkennek, illetve megszűnnek a koncentrációs és alvászavarok. Amíg a gyermekek a sószobában homokozójában
játszanak, a fényterápia jótékony hatását is élvezhetik.
Az alábbi esetekben a terápia nem javasolt:
• Tuberkulózis
• Súlyos szívelégtelenség
• Lázas állapot
• Heveny gyulladásos megbetegedések
• Fertőző betegségek
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PRIMA-PROTETIKA Kft.

minőség  szakértelem  megbízhatóság

www.prima-protetika.hu

Keressen minek a facebook-on is.
Kecskemét  Kiskunfélegyháza  Kiskunhalas  Lajosmizse  Tiszakécske

Ízületi betegségekről
-é
rékögzítsők
Denyökr
k

Ízületi porckopás
Általában idősebbeknél alakulhat ki. Kialakulásában szerepet
játszhat a több éven át fennálló túlsúly, régi sérülések, genetikai hajlam, az ízületet felépítő anyagok károsodása bizonyos
gyógyszerek miatt, vagy olyan veleszületett betegségek.

ö

Ízületi gyulladás
Hátterében mindig kimutatható valamilyen kórokozó vagy a
szervezet immunrendszerének zavara (autoimmun betegségek). A kórokozók többnyire egy gyulladásos gócból jutnak el
az ízületekig.
Kezelése:
A legfontosabb szempont az ízület nyugalomba helyezése.
Ilyenkor legjobb, ha az ízület közép-helyzetbe kerül, csökken a
fájdalomérzet. Erre a legalkalmasabb eszköz az ízületi rögzítő,
ORTÉZIS.
Ezeknek több változata létezik, az egyszerű gumírozott szorítóktól az összetett, több ízület rögzítésére szolgáló eszközökig.
A rögzítő a sérült ízületet nyugalmi pozícióba helyezi, a
kompressziós hatás által csökkenti a fájdalmat, az ortézisbe helyezett sínezetek támasztanak és helyesen vezetik az
ízület mozgását. Fontos, hogy csak annyi ideig használjuk
a rögzítőt, ameddig feltétlenül szükséges! Ezt szakorvostól, gyógyászati segédeszközt forgalmazó szakembertől
érdemes megkérdezni.

rd- és
Téokarögzítők
b

ó- é
uklgzítőks
Csvállrö

Egyes termékekbe mágnesek beépítése történik, melyek segíthetik, gyorsíthatják, könnyíthetik a gyógyulási folyamatot,
hiszen ezek gyógyító hatása egyre inkább igazolható.

A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót,
vagy kérdezze meg kezelőorvosát!
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SZERETETTEL FŰSZEREZVE - BESZÉLGETÉS MÁRKI NÓRA
• Mióta képviseled ezt a nehezen
megfogható hivatást? Mit jelent
Spirituál Terapeutának lenni?
Több mint tíz éves tapasztalati háttérrel foglalkozom a hozzám forduló emberekkel. Segítek a lelki problémáik
megoldásában,
feldolgozásában.
A terápiás tréningek által lelki mankókat és iránytűként működő útmutatásokat nyújtok, valamint a hétköznapjainkba
beilleszthető gyakorlatokat, melyek az útkereső embert kivezetik, átsegítik megrekedt élethelyzeteiből.
• Mi a terápia lényege?
A terápia irányt mutat, megoldhatatlannak tűnő családi konfliktusok, traumák, munkahelyi problémák,
stresszhelyzetek, betegségek, gyász által kialakult rezignált, depressziós állapotokból. A mindennapi praktikákon túl, egészen a lelki operációkig terjedő blokkok oldása által, meditációs gyakorlatokkal kiegészítve teljesedik ki
mindhárom síkon életünk hajójának helyes kormányzása.
• Hogyan működik a tanácsadás, mi a lényege?
Segítek megtalálni az egyénben rejlő rejtett gondolatokat,

érzéseket, ismétlődő újra és újra problémát okozó viselkedés mintákat, ezek alapján kiutat találni a megrekedt
élethelyzetekből. Az életvezetési tanácsadás során közösen feltárjuk a problémát, kijelöljük az elérendő célokat, s
közösen megkeressük azt a megoldási módot/stratégiát,
amely az egyén számára a legmegfelelőbb. Elérendő cél,
hogy önismerete, önelemző képessége, probléma megoldási készsége is fejlődjön, hogy az adott helyzetben elsajátított megoldási stratégiát később is tudja alkalmazni. A
felgyülemlő megoldatlan feszültségek, problémák gyakran
a fizikai egészségre is károsító hatással lehetnek. Ezeknek
a problémáknak a megoldásában segít a lazító relaxáció,
szellemileg is fitten tartó meditáció, és a pozitív megerősítéseket adó önszuggesztió.
• Kiknek és miért ajánlanád a terápiát?
Minden olyan személy számára, aki szeretné az életét
szebbé, jobbá, könnyebbé tenni a hétköznapjainkban.
•Ú
 gy tudom, Izsákon meghívást kaptál, a Vino Étterembe a Majális ünnepség kapcsán, mint kiállító.
Igen, ”ÉLETÜNK ÁLDÁSAI” Erdélyi Magyar Motívumok témakörben válogattuk az alkotásokat. Nagyon megtisztelő
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JÁZMIN SPIRITUAL TERAPEUTÁVAL.
számomra, hogy a megnyitón az énekről és a zenéről, az
Ágasegyházi Gyermekkar, a
táncról a Sárfehér Néptánc
Együttes gondoskodik. A
megnyitó után a gyermekkar fogja a hófehér postagalambokat röptetni. Mindenkit szeretettel várunk a
megnyitóra: április 29-én 15 órára, Izsákon, a Dózsa György tér 4.
szám alatti Vino Étterembe.
• Az idei évben több, új és izgalmas, sőt lélekemelő és
hasznos dologgal bővült a tevékenységi köröd, mik is
ezek?
Igen, nagy örömömre szolgál, hogy az Argos Állatvédelmi
Egyesület tagja lehetek. Hiszek a szemléletformálásban,
azokban az előadásokban, melyet óvodákban, iskolákban tartanak. Hiszek az állatvédelemben is! Jómagam több ízben
mentettem már meg kidobott kutyust
és kiscicát az éhen halástól. Lakik nálam egy más által „megunt” húsvéti nyu-

szi is. Hasznos a munkánk! Szerencsére kutyaiskolájukban problémás kutyák képzését is vállalják.
• Másik új tevékenységed a galambröptetés?
Közel egy évtizede a Kiskunfélegyházi Galambász Egyesület tagjaként nagy szeretetben ápolom ezt a vidékünkre
jellemző hagyományt. Mint galambtartó, szeretném a
gyermekekkel megszerettetni és megosztani másokkal
szépségüket. A galamb a hűség, a tisztaság, az önzetlen
szeretet, a megértés, és a béke jelképe. Az esküvői galambröptetés az ifjú pár közös élet kezdetének is szimbóluma. „Áldás a legszebb pillanatokra!”
• Mit üzennél az olvasóknak?
Kívánom, hogy mindazok az igék, melyek szívünkben
zengnek, életünk kertjében ne csak virágot hozzanak, de
gyümölcsöt is teremjenek! Várok minden gyógyulni, változni vágyót.

Márki Nóra Jázmin
Kecskemét, Kölcsey u. 17.
06-30/911-03-91
www.szentmihalyakademia.hu
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CSONTRITKULÁS - A „NÉMA” BETEGSÉG
Csontritkuláson vagy osteoporosison a csontszövet mennyiségének, a csont tömegének – ásványianyag-tartalmának – nagyfokú csökkenését
értjük, mely fokozott törési hajlamot eredményez.

ceglédi Rendelőintézet II. emeletén. A vizsgálat mindenki
számára elérhető, díja 4.500 Ft. Beutaló nem szükséges,
időpont egyeztethető az 53/505-669-es telefonszámon.
Lelettel, tanácsokkal látjuk el a jelentkezőt.

Napjainkban rohamos sebességgel terjed és egyre

Törődjön többet egészségével, járjon megelőző vizsgálatokra!

fiatalabb korosztályt érint.

Hazánkban és a világon az alkartörés, a combnyaktörés,
illetve az alsó háti- és ágyéki csigolyák összeroppanásos
törése okozza a problémák döntő hányadát.
Magyarországon 100.000 porotikus törésből 15.000 a csípőtáji törés. 50 év felett 600.000 nő és 300.000 férfi szenved osteoporosisban, és ez mintegy 80.000 csonttöréshez vezet évente.
A hagyományos radiológiai módszerek nem alkalmasak
a betegség korai felismerésére, mivel az eredeti csonttömeg legalább 30%-os csökkenése szükséges ahhoz,
hogy ez észlelhető legyen. Speciális röntgengépek mérik
meg a csont ásványianyag tartalmát (DEXA). Egy ilyen korszerű, teljes testes csontsűrűségmérő-készülék üzemel a

CSONTSŰRŰSÉG VIZSGÁLÓ:
Cegléd, Rendelőintézet II. em. 210. ajtó
Rendelési idő:
a vizsgálatokat a
megadott telefonon
keresztül előzetes
egyeztetés után
végezzük.
Telefonos
bejelentkezés
vizsgálatra:
53 505 669,
+36 30 197 5662

OSTEO 2004 KFT.
2700 Cegléd, Törteli út 1-3.
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GYERMEKKORI FOGSZABÁLYOZÁS
A fogszabályozás célja gyermekkorban az állcsontok és a fogazat növekedésének helyes
irányba való befolyásolása. Erre a legmegfelelőbb időszak a 8-12 éves kor közötti időszak.

Ezen belül a legmegfelelőbb idő a gyermek neme, a

probléma súlyosságának, illetve a gyermek fejlettségének
függvényében eltérő. Ebben a korban még lehetőségünk
van arra, hogy a gyermek számára nem megterhelő módon, foghúzás és műtéti beavatkozás nélkül, kivehető készülékkel kezeljük az állcsontbeli és fogazati eltéréseket. Ne
felejtsük el, nem nekünk, felnőtteknek kell hordani a fogszabályzó készüléket, a gyermekek rugalmasak, könnyedén és
gyorsan hozzászoknak ezen készülékekhez, az életük részévé válik viselésük. A leggyakoribb problémák (felhívnám
a figyelmet arra, hogy minden esetben szakember segítségét kérjük az alábbi problémák megállapításához):
Nyitott harapás: Kialakulásának egyik leggyakoribb oka a
gyermekkori rossz szokásokból adódik. (cumizás, ujjszopás) Azonnali beavatkozást igényel, ha gyermekünk még
7-8 évesen sem tud leszokni a cumizásról, ujjszopásról.
Ilyenkor elsődleges cél a rossz szokás megszüntetése. Nyi-

tott harapás esetén gyermekünk rágása nehezített, hiszen
a metszőfogak nem érnek össze, ezáltal a falat leharapása
nehezített és a hangképzés is zavart szenved, ezért nagyon
fontos a korai készülékes kezelés megkezdése.
Keresztharapás: Amennyiben a felső állcsont túl keskeny,
úgynevezett kényszerharapás alakul ki, mely megterhelő az állkapocsízület számára. Egyszerű rögzített készülék
segítségével orvosolható a probléma, ami megkíméli gyermekünket a későbbi súlyos állkapocsízületi degenerációtól,
mely komoly fájdalommal jár.
Torlódó metszők: Korai vegyes fogazatban ki kell használnunk a kezelés során azt az érdekes tényt, hogy az oldalsó tejfogak több helyet foglalnak el, mint az utána következő maradófogak, ezért nagyon fontos, hogy óvjuk és helyesen tisztítsuk a tejfogakat is, illetve gyermekünkkel ne várjuk
meg minden maradófog előtörését, mielőtt fogszabályozó
szakorvoshoz visszük konzultációra.
Mélyharapás: Ennek során az alsó fogak túlságosan beszorulnak a felső fogak mögé. Kezelés nélkül ez idővel az
alsó metszőfogak szájpadlásba harapását okozza, mely a
csontban degeneratív folyamatokat indít el.
Disztálharapás: Ezen esetben legtöbbször az állkapocs alulfejlett vagy túlságosan hátrahelyezett. Ez helytelen harapáshoz, fogtorlódáshoz vezet azok “áldásos” hatásaival együtt,
mint a fogszuvasodás vagy az állkapocsízületi kopás.
A fent említett problémák mindegyike műtéti korrekciót igényel és súlyos állkapocsízületi eltéréseket, krónikus ínygyulladást, fogágybetegséget okozhat, ha kezeletlenül maradnak.
Nehezített a fogak tisztítása, ami fogszuvasodáshoz vezet.
Emésztési problémákat okoznak az elégtelen rágási funkció
miatt. A fenti fogazati problémák kezeletlenül hagyása tehát
komoly betegségek kialakulását okozhatja, mely következtében egyre több betegséget, problémát görgetünk magunk
előtt, melyek rendszeres kezelést igényelnek. A korai kezelés
során egyszerűen, fájdalommentesen segíthetünk gyermekünkön, hogy megelőzzünk egy sor fájdalmas és visszafordíthatatlan betegséget, állapotot. A gyermekkori fogszabályozás sok esetben elengedhetetlen ahhoz, hogy gyermekünkből egészséges, elégedett felnőtt lehessen.

Dr. Mihályfi Ágnes
Fogszabályzó szakorvos
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MEGOLDÁS NŐI PROBLÉMÁKRA - MŰTÉT NÉLKÜL
A nő életében nagyon fontos szakaszok vannak, amik
hatnak női szerveink működésére, egészségére. A
menstruáció, a szexuális élet,
a párkapcsolat, a szülés, a
változókor és a műtétek.

Szokásaink

megváltoztatásával kedvezően befolyásolhatjuk
a medence izmainak, kötőszöveteinek, szerveinek állapotát.
Sportolási-, vizelet- és székletürítési módszereinkkel, a görnyedt testhelyzet elkerülésével
már nagymértékben védjük a medencét lezáró gáti területet a süllyedéstől, a záróizmainkat a gyengüléstől.
A Kriston Intim Torna® (KIT) egy speciális magyar módszer, amit Kriston Andrea talált ki 1986-ban és fejlesztette tovább. Különbözik minden más gáti területet megmozgató tornától. Hatását mérésekkel igazolták az ország különböző kórházaiban. Több tízezer nő
életminősége javult a KIT hatására.

Mennyire más úgy élni, hogy nem fáj az aranyér, nem kell
aggódni, hogy becsurog a vizelet, esetleg a széklet vagy
szél, nem okoz problémát a szexuális élet, nem görcsös
a menstruáció, nincs hőhullám, nem gyullad be a hüvely,
nincs székrekedés, a süllyedt szervek nem okoznak problémát. A Kriston módszer segíti a megfoganást, az izmokat rugalmasabbá teszi a szüléshez, utána pedig gyorsabban éri el a hüvely és a méh az eredeti állapotát.
A 12 órás (3x4, 4x3 vagy 2x6) tréning során a mozgással, a szokásokkal és a tüneteink mögött megbúvó gátló érzelmekkel foglalkozunk. Mindenki egyéni programot
kap, amit napi rendszerességgel végezve érhet el életminőség-javulást. A Kriston Intim Torna® minden életkorban elsajátítható, de nem érdemes megvárni, hogy a tünetek kialakuljanak! Fontos lenne minél fiatalabb korban
megtanulni a záróizmok erősítését.

„A dolgok nem kívül kezdődnek, hanem belül, és
nem alul, hanem felül, és nem a láthatóban, hanem a
láthatatlanban.” (Hamvas Béla)
Kotlárné Bíró Ágnes
Kriston Intim Torna ® tréner
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KALANDRA FEL! - NYÁRI TÁBOROK
„Ha a világon minden gyermeket megtanítanánk lovagolni, íjászkodni és meditálni, egy generáción belül eltűnne az erőszak a Földről.”
(Dalai Láma után szabadon)

Felgyorsult, digitális világunkból jó néha elvonulni egy

természet közeli helyre, ahol még fellelhetőek a régi korok feledésbe merült értékei: tűzgyújtás kovakővel, szerszámkészítés, kenyérsütés kemencében, jurtában alvás, csillagvizsgálódás, lovaglás és íjászkodás. Ez a hely
– ahol időutazóvá válhat gyermek és felnőtt egyaránt - a
Szentgyörgy Kaland Tanya, amely izgalmas programlehetőségeket kínál a magyar hagyományok iránt érdeklődőknek. A minősített lovarda és szálláshely egész évben
nyitva a lovaglás kedvelői-, és nyáron
a táborozni vágyó gyermekek számára. Kalandfelelősök: Vajda Rudolf, Vajda Zorka és Horák Zsolt

Szentgyörgy Kaland Tanya
Tatárszentgyörgy, Vitéz sor 3.
+36 20 215 0774, kalandtanya.hu
Szentgyörgy Kaland Tanya

Táborok:
• LOVAS-ÍJÁSZ:
július 3-7. és
augusztus 1418. Lovaglási- és
lótartási praktikák; íj-, tegez-, nyílvessző készítés és nyílhegy
kovácsolás, és rengeteg lovaglás, íjászat… akár lóról is!
• TÚLÉLŐ: július 10-14. „Túlélési technikák”: tűzgyújtás gyufa nélkül, ételkészítés szabadtűzön, szerszám/kés kovácsolás és menedék építés…sok lovaglással és íjászattal.
• HISTÓRIÁS: július 24-28. Korabeli vadászati/harcászati eszközökkel megelevenedik a magyarság legenda; belekóstolunk eleink ételeibe/szokásaiba és
nagy csatákat vívunk (lovon és íjakkal).
• TUDÓSKÉPZŐ: augusztus 21-25. Két nap
„elmepallérozás” agykontrollos technikákkal.
A többi időben lovaglás, íjászat, kenyérsütés... AGYKONTROLL oktató: Makra Zsuzsanna (+36 30 748 6914)

Jel.: info.kalandtanya@gmail.com

Mit jelent az anyagcseretípus
szerinti táplálkozás?

Ugye nagyszerű lenne energikusabbnak, lendületesebbnek lenni? Minden helyzetben
magabiztosan fellépni, és mindenből a maximumot kihozni. Nyilván Te magad is
így gondolod, és vágysz a változásra, csak nem tudod, hogyan valósítsd meg.

A

fogyni vágyó emberek sokféle diétába belevágnak, de egyik sem eredményez náluk tartós súlycsökkenést. Emellett úgy érzik nincs elég energiájuk a mindennapi teendők elvégzéséhez. Létezik olyan
módszer, amellyel koplalás nélkül elérheted a kívánt
testsúlyt, fenntarthatod az energiaszinted a mindennapok során.
Az anyagcseretípus-mérés alapkoncepciója, hogy mindannyian mások vagyunk; szervezetünk belső működése
eltér, így különbözőképpen reagálunk a bevitt tápanyagokra is. Lehet, hogy Te a szénhidráttól kezdesz gömbölyödni, míg rám a fehérje hat pont így… Ahhoz tehát,
hogy egyensúlyt teremtsünk a táplálkozásunkban, és
megőrizzük formás alakunkat, mindenkinek másként
kell összeállítani a megfelelő étrendet.
Honnan tudhatod, hogy
számodra mi az ideális életmód?
Ehhez elsősorban egy szakszerű műszeres mérés szükséges, majd ezt követően a konzultáció, mely során az
eredmények értékelése történik. Ezután egy 35 oldalas
írásos diagnózist és programsorozatot adunk át neked,
mely tartalmazza a számodra optimális tápanyagok
pontos arányát. A dokumentumban leírt tanácsokat pedig könnyedén beépítheted a mindennapi rutinba. Enynyire egyszerű az egész!
Milyen eredményre számíthatsz,
ha követed a programban leírtakat?
• eléred az ideális testsúlyt,
szenvedések és megvonások nélkül
• vércukrod optimalizálódik,
elkerülhető a fejfájás, szédülés
• megszabadulhatsz a zavaró
úszógumitól, párnácskáktól
• immunrendszered erősödik,
így ellenállóbbá válik a vírusokkal, baktériumokkal
szemben, energiaszinted növekszik a
mindennapokban

• kedélyállapotod növekszik, frissebb és
harmonikusabbá válik a közérzeted
Mi a következő lépés
az életmódváltás irányába?
Gyere el a módszert részletesen bemutató
tájékoztatónkra és az utána következő tesztmérésre,
ahol választ kaphatsz a következő kérdésekre:
• Miért ne fogyókúrázz? Egy helytelenül
megválasztott diéta tönkreteheti
az egészséged hosszú távon!
• Vajon miért nem létezhet olyan étrend,
amely mindenkinek egyformán jó?
• Hogyan lehet anyagcseretípusnak
megfelelő táplálkozás révén testsúlyt
optimalizálni és energiát növelni, már
rövidtávon is?

őpontját
ő előadásunk id
Keresd következ
s űrlapot a
és a regisztráció
s/
a.hu/taplakoza
www.formazon
oldalon!

