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A KÖVETKEZÓ́ TEVÉKENYSÉGEKKEL VÁRJUK ÖNÖKET:
Angiológia  |  Belgyógyászat  |  Bó́rgyógyászat  |  Diabetológia 
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kedVes OlVAsÓink!
Bár a nyarat magunk mögött hagytuk, és kétségtelenül őszbe fordult 
az idő, egyre kevesebb a napsütés, rövidülnek a nappalok, ennek 
ellenére csodás évszakot köszönthetünk.

Erdeink ugyan mindig szépek, mégis ősszel mutatja a természet 
a legszebb arcát. Ilyenkor hihetetlen színkavalkádot láthatunk, 
a hőmérséklet is éppen megfelelő túrázáshoz, az őszi nap lágyan 
melegít, a fák között beszűrődő fények varázslatos élménnyé teszik 
az erdei sétát. Használják ki ezt az időszakot, töltsenek minél több időt 
kint a szabadban, élvezzék az őszi napsütést.

Esős napokra, hosszú, sötét estékre behúzódva egy fi nom gőzölgő 
tea mellé szeretettel ajánlom fi gyelmükbe legújabb, őszi számunkat, 
melynek címlapján ezúttal a sokoldalú Ördög Nórát találják, aki mesélt 
nekünk munkáról, vállalkozásról, családról.

Szakmai cikkeink között megtalálják a megelőzés fontosságáról, az utazók számára ajánlott, illetve 
kötelező oltásokról szóló írást, csakúgy, mint a New Beauty orvosesztétikai Központunk beszámolóját 
a leggyakrabban használt töltőanyagokat illetően.

Ne feledkezzenek meg az esedékes éves szűrésekről, többek között ideje bejelentkezni melanóma 
szűrésre is, hiszen az esetleg szükségessé váló sebészeti beavatkozásokhoz, az optimális gyógyulás 
érdekében ez a legideálisabb időszak.

Tartsanak velünk ebben az évszakban is!

Kellemes őszt, jó olvasást kívánunk!

DR. PÁCZ ALEXANDRA NóRA
orvosigazgató

Budai Magánorvosi centrum



4 Sikeres Tv sztár, aki a vendéglátásban is tündököl! – Interjú Ördög Nórával

A műsorvezető-üzletasszony a tele-
víziózás világában szinte mindent 
elért (többek között Story Ötcsillag-díj 
nyertes három alkalommal; Junior 
Prima díjazott magyar sajtó kategó-
riában), most viszont egy teljesen 
másik oldalát láthatjuk: a férjével, 
Nánási Pállal közösen megálmodott 
bolt-bisztrójuk a „Nekem a Balaton” 
nyár közepe óta várja a vendégeket 
Balatonakarattyán. 
Hogy mi adja a „csücsök” igazi vará-
zsát? A finom falatok, illatozó pékáruk, 
hűsítő limonádék és a hangulatos te-
rasz mellett mindig hallunk egy kedves 
szót, látunk egy önfeledt mosolyt és 

ami a legfontosabb, érezni a tulajdono-
sok végtelen szeretetét! 
 
Miben rejlik a titok, hogyan tudod min-
denből a legjobbat kihozni? 
– A kezdő lépést a tavalyi kisbolt adta, 
ami tényleg egy kis üzlet volt a nya-
ralók mellett közvetlenül és nagyon 
szerettünk mi is oda járni amíg műkö-
dött, aztán bezárt. Később elkezdtünk 
puhatolózni, hogy mi lehet ennek az 
oka? Aztán eldöntöttük, ha más nem 
csinálja, akkor mi nagyon szívesen 
belevágnánk. Aztán persze jött a covid 
és az eredeti terveinket keresztül húzta 
ezzel kapcsolatban, de talán ez is adta 
meg az alapkoncepciót ahhoz, amivé 
végül lett ez a kisbolt, ahová a környék-
beli termelők delikát termékeit próbál-
tuk összegyűjteni, azért, hogy ezzel is 
segítsünk olyanoknak, akiknek a piac 
volt a legfőbb áru eljuttatási pontjuk 
a vevők felé, de a koronavírussal ez a 
kapcsolat ilyen módon megszűnt. 
Nyilván azóta már szépen bővült az 
árukészlet, de alapvetően a finom 
delikát vonal megmaradt, és ameny-
nyire lehet igyekszünk olyan dolgokat 
árulni, amik családi manufaktúráknak 
a nagyon jó minőségű termékei. Ennek 
a kisboltnak a sikere adta a motivációt 
az idei szezon nagyobb léptékű vállal-
kozására – merthogy megcsináltuk az 
eredeti boltnak a nagyobb verzióját a 
Balatonakarattyai körforgalomnál. Itt 
viszont már klasszikusan vendéglá-
tást is bele tudtunk csempészni, tehát 
vannak meleg ételeink is, így inkább 
bisztró jelleggel működik. Meg lehet 
vásárolni a delikát dolgokat, be lehet 
ülni, jól lehet magad érezni akár órá-
kon át.
A család azért is részese ennek a 
dolognak, mert ez továbbra is ott van 
(Balatonakarattyán), ahol a mi nyara-
lónk. Ez óhatatlanul azt jelenti, hogy 
a nyár, amit mi együtt töltünk, mint 
család, az egybefolyik ezzel a kisbolttal 
és az ezzel kapcsolatos teendőkkel, 
amiből ugye a gyermekeink is kiveszik 
a részüket, amennyire tudják. Bízom 
benne, hogy ez meghatározó élmény 
lesz felnőtt korukban is és jó emléke-
ket visznek majd ebből magukkal.

Hogyan találod meg a harmóniát, hogy 
csinálod, hogy minden egyensúlyban 
van?

Magyarország méltán 
elismert műsorvezetőjét 
Ördög Nórát évek óta 
láthatjuk a legnézettebb 
hazai tv műsorokban:  
legyen szó akár az Ázsia 
Expressz-ről, a Neked 
Énekelek-ről, a szenzációs 
Dancing with the Stars-ról,  
vagy a TV2 legújabb 
kalandrealityjéről a Totemről. 

aki a vendég-
látásban  
is tündököl!

sikeres tv sztár,



– A harmónia, az egyensúly meg-
találása egy nagyon nehéz feladat, 
folyamatos szervezést és balanszíro-
zást igényel. Egy állandó küzdelem 
minden szempontból, egyrészt össze 
kell hangolni a dolgainkat, másrészt 
amit szerelemből elkezdünk csinálni az 
később nem szabad, hogy nyűggé vagy 
kötelességgé váljon (mert ha az ember 
komolyan vesz egy feladatot, akkor az 
egy pont után már nyilván munka is 
lesz olyan szempontból, hogy nagyon 
sok kötöttséget, kötelezettséget ad a 
családi életünknek is). Az a szerencse, 
hogy mi a közös alkotás létrehozás 
folyamatát nagyon élvezzük férjem-
mel, ez a kisbolt is azt hiszem ennek 
a gyümölcse. Nagyon szeretjük közösen 
átélni, hogy valamit kitalálunk, megál-
modunk, létrehozunk és mindezt együtt 
csináljuk végig, együtt éljük meg.

Mit szimbolizál Számodra az egész-
ség? Hogyan állítod össze a család 
„házi patikáját”?
– Anyukámtól láttam, ebbe nőttem bele, 
hogy mi az, aminek egy otthoni készlet-
ben, „házipatikában” lennie kell. Az én 
nagy szerencsém, hogy a Mici és a Venci 
gyermekorvosa (akihez a kezdetektől 
járunk) rendkívül jól elmagyarázza a 
dolgokat, megérteti velem a folyama-
tokat és gyakorlatilag nála egy vizit 
mindig azzal végződik, hogy rendesen 
elmagyarázza, mi, miért és hogyan tör-
ténik, így sokszor több dolgot is tudunk 
mi magunk otthon orvosolni, kezelni.

Pont azért nem vagyok egy nagyon pá-
nikolós anyuka, mert olyan jól sikerült 
az orvosunknak megértetnie velem 
dolgokat, hogy gyakran a barátnőim is 
engem hívnak, ha segítségre, tanácsra 
van szükségük. Úgyhogy én szívesen és 
örömmel megyek minden alkalommal 
a gyerekorvosunkhoz, mert annyira 
élvezem ezt a tanulási folyamatot és 
azt is, hogy Ő engedi, hogy belelássunk 
ebbe az egészbe. Szerencsére amúgy 
a gyerekeink nem betegeskednek túl 

sokat, ugyanakkor nagyon fontosnak 
tartom a megelőzést. 
Idén ünnepeltem a 40. szülinapomat 
és én az összes olyan létező szűrővizs-
gálatra el szoktam menni a férjemmel, 
ami ilyenkor már ajánlott, indokolt. 
Látom a környezetemnél, a csalá-
domnál, hogy az időben felfedezett 
betegségeket igenis lehet jól kezelni. 
Én hiszek a prevencióban és persze 
próbálok odafigyelni a testünk jelzé-
seire (ha valami gyanús, akkor inkább 
kivizsgáltatjuk). 
Szerencsére a korona-vírust is megúsz-
tuk, ugyanakkor ez az időszak nyilván-
valóan befolyással volt a családunk 
életére. A szeretteinket óvtuk, sokáig 
nem tudtunk találkozni a szülőkkel. Azt 
hiszem ezt az időszakot mindannyian 
bevéstük az emlékeinkbe, amikor elsze-
paráltan kell létezni és gyakorlatilag 
csak online tartod a kapocslatot. Mi 
amint lehetett felvettük a védőoltáso-
kat ez nem is volt kérdéses.

Mit szeretnél még megvalósítani, 
milyen terveid vannak a következő 
időszakra vonatkozóan? 
– Ezek a tervek folyamatosan szület-
nek, mindig ötletelünk (akár újabb 
boltok nyitásán), persze néha muszáj 
pihenni és megemészteni a dolgokat. 
Most is végig vittünk egy teljes sze-
zont, ami után jólesett kicsit kikap-
csolódni. Nyilván a brand most már 
tovább fog élni és számtalan újabb öt-
letünk, tervünk van. De talán most pont 
az a lényeg, hogy egy kicsit behúzzuk 
a féket és kiélvezzük, amit megalkot-
tunk. Az egyéb projektek közül: vannak 
visszatérő dolgok. Palkónak van egy 
fotós tehetségkutatója, a Big Shot, ezt 
idén ősszel is megtartjuk. Szeptember 
20-ig lehetett rá jelentkezni, zseniális 
alkotások érkeztek.
Tavaly elindítottunk egy webshopot, 
amiben még nagyon sok lehetőség van, 
úgyhogy a karácsonyi időszakra azt 
mindenképpen szeretnénk szépen föl-
futtatni. Amire szintén büszke vagyok, 
hogy a Hélia D-vel van egy közös pro-
jektem, egy saját sminkmárkát fogunk 
a piacra dobni és a termékek hama-
rosan az üzletek polcaira kerülnek. 
Mindemellett vannak a TV-s munkáim, 
mindig pörgünk, úgyhogy nem unatko-
zunk a következő időszakban sem!

cíMLAPfoTó: NáNáSI PáL
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6 Utazók hasmenése

– A hasmenés az utazók leggyakoribb 
megbetegedése, ami az utazás alatt il-
letve azt követően is felléphet – mond-
ja Dr. Béres ZsuZsanna, a Budai 
Oltóközpont vezetője. – A turisták 
akár 30-70%-át is érinti az összefog-

laló tanulmányok 
alapján, becslé-
sek  szerint közel 
80 millió embert 
érint a probléma 
évente. Komolyabb 
vizsgálatok 10-14 
nap után válhatnak 
indokolttá. A leg-
gyakrabban csupán 
pár napig tartó 
kellemetlenséggel 

kell számolni, ami kezelés nélkül is 
elmúlik.
Megelőzni nem tudjuk teljes biztonság-
gal, de sokat tehetünk azért, hogy a be-
tegség  előfordulásának valószínűségét 
minimalizáljuk egy-egy utazás kapcsán 
– hangsúlyozza Béres Doktornő.
– Az orvosi  irodalomban „travel-
lers’diarrhea” (TD) néven foglalkoznak 
a jelenséggel. Érdekes megfigyelés, 
hogy bizonyos patogének túlsúlya 

jellemzően dominálhat egy térségben, 
illetve nyomon követhető egyfajta 
szezonalitás is. A  monszun előtti forró 
hónapokban magasabb az előfordulási 
arány. A kockázat tekintetében meg-
különböztetünk magas (piros), köze-
pes (sárga) és alacsony rizikójú (zöld) 
területeket (1. ábra).

Hol milyen esélyünk van arra,  
hogy esetleg kialakuljon nálunk is  
a hasmenés?

A hasmenés a szervezet válasza a 
bélben lévő baktérium flóra hirtelen 
változására, illetve bizonyos méreg-
anyagok (toxinok) jelenlétére.  Az utóbbi 
esetében ételmérgezéstől  beszélünk, 
jellemző a hányinger, hányás ezekben 
az esetekben. általában már pár óra 
múlva jelentkeznek a tünetek az étel 
elfogyasztását követően és gyakran 24 
órán belül enyhülnek is. A hosszabb 
ideig feneálló hasmenés a szervezet ki-
száradásához vezet, amit mindenképpen 
el kell kerülni! A szervezet nem csak 
folyadékot hanem működéséhez szüksé-
ges ionokat is veszít, amit pótolni kell!

A WHO esetdefiníciója:
s 8 órán belül legalább 3 híg széklet
s vagy 24 órán belül 4 hígabb széklet, 
s és a következők közül legalább egy 
tünet: hányinger, hányás, hasmenés, hasi 
görcsök, nagyon erőteljes sürgető szék-
letürítési kényszer, hőemelkedés, láz.

Az esetek  80%-ban szokott  előfor-
dulni hasi görcs, 20%-ban jelentkezik 
hányinger illetve láz, 10%-ban véres 
széklet is tapasztalható, és a tünetek 
5%-a szokott 2 hétnél is tovább tartani. 
Kezelés nélkül az esetek nagy része 
meggyógyul 2-5 napon belül.
Különösen veszélyeztetettek az időseb-
bek, csecsemők. Bizonyos állapotok is 
fogékonyabbá tesznek a fertőzésekre: 
csökkent immunitás (akár orvosi keze-
lések miatt), cukorbetegség, krónikus 
bélbetegségek, savcsökkentő készít-

 DR. BÉRES 
 ZSUZSANNA 

Utazók hasmenése
Egy nagyon kellemetlen, szinte mindenki által ismert hirtelen 
jelentkező tünetegyüttesről van szó, ami akár teljesen 
felboríthatja az előre eltervezett programokat, komoly 
kellemetlenséget okozva annak aki érintett, szerencsésebb 
esetben csak az utazás után jelentkeznek a tünetek. 

1. ábra
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lelő antibiotikum használat növeli a 
baktériumok rezisztenciáját, emiatt 700 
ezer ember hal meg évente a világon 
(Európában 30 ezren). Bizonyos ese-
tekben azonban elkerülhetetlen az 
alkalmazásuk. általában indokoltnak 
tekinthető az alkalmazás 38 °c feletti 
láz, véres széklet, több napja fennálló 
tünetek esetében. csak orvos javaslatá-
ra alkalmazzuk!

A lopedium tartalmú készítmények a 
bélmozgást képesek lassítani, úgyneve-
zett „bélfogók” így átmeneti megoldást 
jelenthet az alkalmazásuk. Ez vény 
nélkül is kapható, de fontos orvossal 
konzultálni, csak esetileg javasolt al-
kalmazni. folyamatos szedése semmi-
képpen nem javasolt. Láz, véres széklet 
esetén kerülendő megoldás. 

Probiotikumok hatékonyságát a meg-
előzés tekintetében 47% körülinek ér-
tékelik a tanulmányok. Javasolt 2 héttel 
az indulás  előtte elkezdeni a szedését 
és nem csak az ott lét alatt, hanem a 
hazaérkezést követően is folytatni 2 
hétig még.

Nagyon fontos a bő folyadék fogyasz-
tás. Ez akár napi 3-4 liter folyadékot is 
jelenthet. Szükség lehet az ionok pót-
lására, erre megfelelő porok állnak ren-
delkezésre a világ minden táján (oRS). 

A legegyszerűbb bárki által egyszerűen 
elkészíthető rehidrációs folyadék a kö-
vetkező: 1 liter tiszta vízben oldjunk fel 
6 teáskanál cukrot, 1/2 teáskanál sót. 

 

Bizmut-szubszalicilát: 100 éve ismert, 
kezdetben kolera kezelésére alkal-
mazták. csak enyhe tünetek esetében 
nyújthat segítséget, profilaktikusan is 
alkalmazható. Antimikrobális tulajdon-
ságú készítmény.  

Aktív szén tartalmú készítmények: ma-
gához vonzza a bélcsatornában jelen-
lévő káros anyagokat, megköti azokat, 
közömbösíti és eltávolítja őket a szer-
vezetből. Hatásossága nagy megkötő 
képességében rejlik, ugyanis 1 gramm 
aktív szén fajlagos felülete mintegy 2 
teniszpálya felületének felel meg.

Étkezési javaslatok: Tejtermékek, kávé, 
erős fűszerek kerülendők mindenkép-
pen. A gyümölcsleveket is szerencsés 
mellőzni a tünetek megléte alatt. főtt 
burgonya, rizs, banán, pirítós, háztartási 
keksz, sovány húsok (hal, csirke) reszelt 
nyers alma fogyasztható. 

A védőoltással megelőzhető beteg-
ségek, amiket hasmenés is kísérhet: 
kolera, tífusz, Hepatitis A. 

Utazás előtt konzultáljon szakemberrel, 
keressen fel oltóközpontot, hogy csak 
szép emlékekkel térjen haza!

mény szedése (ez gyengíti a szervezet 
saját védekező mechanizmusát).
A tüneteket leggyakrabban baktériu-
mok okozzák, 80-85%-ban, 10%-ban  
vírusok  és csupán 2%-ban különböző 
protozoonok. Ez utóbbiak esetében 
a tünetek jellemzően később jelent-
keznek, gyakran az utazást követően, 
hosszan jelen vannak  és nem javulnak 
megfelelő kezelés nélkül. 

A kórokozó leggyakrabban szennye-
zett vízzel, fertőzött  élelmiszerekkel 
kerül a szervezetünkbe (beteg ember is 
fertőzhet). Több patogénnel is fertő-
ződhetünk egyszerre,  ami súlyosabbá 
teheti a klinikai képet. Ezért fontos az 
alapvető higiénés szabályok, ajánlások  
betartása!

Mit tegyünk!
s mindig mossunk kezet (Wc után), 
étkezés előtt
s csak tiszta kézzel nyúljunk az arcunk-
hoz, élelmiszerekhez
s csak palackozott vizet igyunk, fogmo-
sáshoz is ezt használjuk
s zöldséget, gyümölcsöt lehetőség 
szerint pucoljuk meg (megfelelő tiszta 
vízzel mi mossuk meg)
s üvegből csak szívószállal igyunk
s alkoholos (60%-os) kézfertőtlenítő 
mindig legyen nálunk
s csak tiszta vízből készítsünk teát, 
kávét

Mit ne tegyünk!
s Utcai árusokat lehetőség szerint 
kerüljük 
s Ne igyunk csapvizet
s Jégkockát, fagylaltot ne fogyasz-
szunk

Az antibiotikumokat profilaxis (meg-
előzés) céljából alkalmazni nem 
indokolt, csak speciális esetekben 
lehet létjogosultsága. A nem megfe-

Forduljon hozzánk bizalommal, az 
alábbi telefonszámon segítségére 
leszünk: 06 (20) 288 7248. 
Budai Oltóközpont 
1117 Budapest Fehérvári út 89–95. 
Gondoljon idejében a megelőzésre, 
kerüljön versenyelőnybe a kóroko-
zókkal szemben!

Tüneteket okozó mikroorganizmus fajtája Konkrét, leggyakoribb típusok

baktérium – 80-85% E.coli (ETEc. EIEc), Salmonella,  
 campylobacter, Shigella,  
 Vibrio cholerae 

vírus – 10% rota vírus, adenovírus, astrovírus,  
 norovírus, calicivírus, coronavírus,  
 torovírus, bredavírus

protozoon – 2% Giardia, Entamoeba histolytica,  
 cryptosporidium
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– Sokszor nemcsak arról van szó, 
hogy a kezelésekkel járó fájdalmat 
kikapcsoljuk, hanem itt azért komoly 
pszichés vonulata is van egy fogásza-
ti beavatkozásnak – mondja 
DR. VESZPRÉMI SOMA, a BMC Fogászati 
és Implantológiai Centrum vezetője.

– Akár egy korábbi rossz élmény, vagy 
egyszerűen csak a fej-nyak tájékon tör-
ténő beavatkozások zavarják a pácienst 
– ezekre nagyon jó megoldás, hogy 
valamilyen szedációt alkalmazunk, itt 
bódításról vagy altatásról beszélhetünk 
(az altatás az, ami biztonságos, 
ugyanis ilyenkor a légutak biz-
tosítva vannak ezért a kompliká-
ciók lehetősége teljesen kikü-
szöbölhető). 
– Továbbá vannak olyan hosz-
szadalmas beavatkozások, 
amik gyakorlatilag már kényel-
metlenek lennének (és nem is 
lehet olyan sokáig tökéletesen 
elérzésteleníteni a területet) 
ilyenkor is kiváló megoldás lehet az al-
tatásban végzett fogászati beavatkozás. 

Másik tipikus eset, amikor nagyon 
erős a garatrefl ex (sokan küzdenek 
ezzel a problémával). Ez hányingert, 
vagy hányingeres reakciót vált ki, így 
sokszor nem is végezhető el vagy nem 
olyan minőségben tudjuk kivitelezni 

a fogászati beavatkozást, 
arról nem beszélve, hogy a 
páciensnek is egy nagyon 
rossz élmény. 
A szorongó, izguló be-
tegek esetében, van, aki 
sokszor évekig halogatja 
a fogászati ellátását, mi 
most már úgy is el tud-
juk végezni azt, hogy a 
páciensben ez semmi-

lyen rossz élményt nem hagy, ugyanis 
ilyenkor a kezelés közben nem lát nem 

Az általános fogászati 
kezelések legtöbbször 
helyi érzéstelenítés mellett 
történnek, azonban vannak 
esetek, amikor többre van 
szükség.

 DR. vESZPRÉMI 
 SOMA 

meGOldÁs A szorongó 
PáCiensek szÁmÁRA

eLÉrHetÔk Az ALtAtásBAN vÉGzett BeAvAtkOzásOk!
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hall, nem érez semmit és így emlékké-
pei sem lesznek. Amikor magához tér, 
a kezelés el van végezve, gyakorlatilag 
átalussza a korábban kellemetlennek 
vélt részeket.

A fentiekre mind kiváló megoldás az 
altatás. Szerencsére Magyarország 
szigorú feltételekhez kötötte, hogy mi-
lyen esetben végezhet rendelő ilyen 
eljárást. Meg kell lennie a megfelelő 
tárgyi-, eszközi-, és személyi feltételek-
nek is! Ami azt jelenti, hogy hazánk-
ban mindenképpen aneszteziológus 
szakorvosnak az együttműködésére 
van szükség, valamint a hozzá tartozó 
személyzet, szakápoló és szakasszisz-
tens jelenlétére. És ez már a szakma-
iságot és a profi zmust magában is 
hordozza (ugyanis az anesztézia az 
orvosláson belül egy külön szakterü-
let, amit a szakorvos képvisel és így 
a fogorvossal együttműködve tudja 
a fogorvos a fogászati-, vagy száj-
sebészeti beavatkozásokat végezni, 
az aneszteziológus pedig a hátteret 
biztosítja).

Mindig hangsúlyozom, hogy nem 
a beavatkozástól függ, hogy mikor 
alkalmazunk altatást, hanem a páciens 
kondí ciói tól. Tehát akár egy gyökér-
kezelésre is lehet alkalmazni, hogyha 
arról van szó, illetve akár implantációs 
beavatkozásoknál, nagyobb fogpótlás 
készítésénél.

Az altatás előre tervezhető beavatko-
zás – amit egy nagyon komoly általá-
nos orvosi kivizsgálás előz meg és az 
aneszteziológiai anamnézis felvétele 
is megtörténik. Ezek alapján lehet 
eldönteni, hogy alkalmas-e a páciens 
az altatásra.
Azt ki kell hangsúlyoznom, hogy ma 
már az alkalmazott szerek és modern 
altatógépek rendkívül biztonságossá 

„...Az altatás 
bármilyen fogászati 
beavatkozásnál 
igénybe vehető 
egy bölcsességfog 
eltávolításától 
kezdve a 
gyökérkezelésig, 
vagy a komolyabb 
implantációs 
csontpótlásokig...”

egy beavatkozásra, azoknak most már 
lehetőségük nyílik arra, hogy fájdalom-, 
és félelem mentesen vegyék igénybe 
a fogászati ellátásokat
s széles körben alkalmazható a páci-
ensek körében, mivel viszonylag kevés 
a kontraindikációja 

Azt gondolom, hogy ezzel a szolgál-
tatással magasan kiemelkedünk a 
többi fogászati rendelő közül. Az egyre 
növekvő várólista ellenére pedig a leg-
nagyobb odafi gyeléssel és profi zmussal 
igyekszünk minél hamarabb ellátni 
a pácienseinket.

teszik az eljárást így szélesebb körben 
alkalmazhatók.
Profi  szakorvos kollégáimmal már több, 
mint 10 éve foglalkozunk altatásos 
fogászati és szájsebészeti ellátással, 
van tapasztalatunk. Ugyanakkor, mint 
komplex helyi szolgáltatás most vált 
elérhetővé rendelőnkben. Nagyon 
népszerű a páciensek körében, sokan 
keresik ezt a lehetőséget.

Összefoglalva: 
s az altatás bármilyen fogászati 
beavatkozásnál igénybe vehető egy 
bölcsességfog eltávolításától kezdve 
a gyökérkezelésig, vagy a komolyabb 
implantációs csontpótlásokig
s hatalmas rést tudunk betölteni azzal, 
hogy akik eddig a fenti problémák 
miatt nem szánták el magukat egy-

Kérdése van? 
Forduljon hozzánk bizalommal:
Tel.: +36 (70) 771 5221
info@bmcfogaszat.hu
www.bmcfogaszat.hu 
www.budaimaganrendelo.hu 
1117 Budapest, Fehérvári út 82. 
1. emelet

KIS-SZŰCS 
BETTINA

KöTELES 
ANDREA

DR. vESZPRÉMI 
SOMA

DR. NAGY 
NÁNDOR

DR. PETZKE 
ANNA

NAGY 
CSENGE

HAvAS
RÉKA

HALáSZI 
TÍMEA

DR. BEKE 
ZSóFIA

FOGáSZATI CSAPATUNK:

DR. SZILváSI 
LILLA

DR. KOváCS 
MÁTÉ
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Ha nem tudjuk megállapítani, hogy 
a fentiek közül egy híresség vagy ép-
pen egy ismerősünk melyik kategóriába 
sorolható, akkor elmondhatjuk, hogy 
az ilyen kezeléseknek pont ez lenne 
a lényege. A legújabb fiatalító injek-
ciós beavatkozások ma már könnyen 
elérhetőek (ha nem is éppen olcsón), 
egyszerűen alkalmazhatóak és hosszú 
a hatásuk. Ezen kívül nagyon biztonsá-

gosak is feltéve, ha megfelelő 
tapasztalattal és tudással ren-
delkező orvost választunk. 

– A töltőanyagok ma már leg-
inkább hialuronsavból készül-
nek, ami természetesen meg-
található a bőrben is – mondja 
DR. SZÉCHENYI KORNÉL, a Budai 
New Beauty Orvos-Esztétikai 
Központ vezetője. – Először 
is ezek a dermális töltőanyagok nem 
olyanok, mint a neurotoxin, mint pél-
dául a Vistabel vagy a Dysport. A bo-
tulinum-toxin, közismert nevén botox, 
az izomrostokat bénítja, hogy ezáltal 
csökkentse az izomösszehúzódások 
által okozott dinamikus ráncokat. 
Ezzel szemben a töltőanyagok a ránc 
alá fecskendezve vizet kötnek meg, 
megduzzadnak, így kisimítják azokat. 
Sokáig a kollagén volt a leggyakrab-
ban használt töltőanyag, de számos 

veszélye miatt manapság 
már olyan keresztkötött 
hialuronsavat tartalmazó 
töltőanyagokat alkalmaz-
nak, mint pl. a Juvederm 
vagy a Belotero. A nedves-
ségmegkötő képességének 
köszönhetően a hialuron-
sav felelős azért, hogy 
a bőr puhább és hidratál-
tabb legyen. Helyileg a 

bőrre kenve használják ugyan felületes 
hidratálásra, de a krém vagy szérum 
nem képes helyreállítani az elveszített 
mennyiséget – erre csak a hialuron-
savas injekció képes. A szervezet 
természetes hialuronsav termelése az 
öregedés során folyamatosan csökken. 
Az injekcióval beadott hialuronsav 
azonban pótolja az így kialakult hiányt 
és ezáltal hozzájárul az arc és a test 
természetesen feszesebb, teltebb és 
fiatalosabb megjelenéséhez.

 DR. SZÉCHENYI 
 KORNÉL 

Telt orcák, sima bőr, 
vastag ajkak: vannak, akik 
természetesen rendelkeznek 
ilyen adottságokkal, míg 
másoknál időnként az 
esztétikai orvos segít, 
ha szebb és fiatalosabb 
megjelenésre vágynak. 

Amit A töltÔanyagokról 
tudni kell
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BővEBB INFORMáCIó 
AZ ALáBBI HONLAPOKON: 
www.budaimaganrendelo.hu    
www.newbeauty.hu

Telefon: +36-30-447-7826

A töltőanyagok egyaránt 
felhasználhatók a ráncok 
megelőzésére, vagy azok kezelésére
Noha nincs feltétlenül szükség arra, 
hogy egyből ilyen kezelés alá vessük 
magunkat, amint meglátjuk az első 
ráncokat, mégis sokan már egész 
fi atalon fordulnak esztétikai orvoshoz. 
A statisztikai adatok azt mutatják, hogy 
évről évre nő a 30 év alattiak szá-
ma, akik valamilyen orvos-esztétikai 
vagy plasztikai beavatkozáson esnek 
át.  Ugyanakkor lehetnek előnyei is 
annak, ha valaki viszonylag korán kezdi 
el ezeket a kezeléseket. Kimutatha-
tó, hogy azok, akik fi atalabb korban 
kezdték el a fi atalító, illetve fi atalos 
megjelenést megőrző beavatkozásokat, 
kevesebb és kisebb változtatások-
kal, lassabban öregednek, mint azok, 
akik csak később fordulnak orvoshoz. 
Sokkal jobb eredménye van a korai 
megelőzésnek, mint a későn elvégzett 
korrekciónak. 

„...Az eredmény 
akkor tökéletes, 
ha a visszajelzés 
arról szól, hogy 

milyen jól 
nézünk ki...”

Akár egy injekció is képes a bőrt 
hónapokon át vagy hosszabb ideig is 
teltebbé és simábbá varázsolni! 
Az injektálható hialuronsav alapú der-
mális töltőanyagok egyre népszerűbbek 
és ennek oka az a képességük, hogy 
egy egyszeri orvosi kezelést követően 
pótolják az évek alatt elvesztett térfo-
gatot és csökkentik a ráncokat. A keze-
lés hatása a kezelés indikációjától, az 
injekció típusától és a beadás helyétől 
függően általában 3-18 hónapig tart-
hat. Kutatások azt is kimutatták, hogy 
a hialuronsavas injekciók serkenthetik 
a szervezet saját kollagéntermelését, 
így hosszú távon simább és feszesebb 
bőrhöz vezethetnek, hozzájárulva a 
fi atalos megjelenéshez.

A jó töltőanyag láthatatlan
A hal vagy a kacsacsőr formájú száj 
egyértelműen az ajakfeltöltésre utal, ha 
azt rosszul csinálják. Amikor az ajak-
feltöltést szakszerűen végzik, akkor a 
töltőanyagnak és a helyes technikának 
hála, az eredmény tökéletesen termé-
szetesnek néz ki. Az elsődleges cél az, 
hogy a beavatkozás által létrehozott 
változások a megjelenésben olyan fi no-
mak legyenek, hogy azok senki számára 
ne legyenek feltűnőek. Az eredmény 
akkor tökéletes, ha a visszajelzés arról 
szól, hogy milyen jól nézünk ki, vagy 
mennyire kipihentek vagyunk. 

Ez részben azért van, mert a töltési 
technikák is jobbak lettek
Vegyük példának a száj körüli ráncokat. 
Körülbelül egy évtizeddel ezelőtt gyak-
ran töltöttek be töltőanyagot a nazola-
bialis redőkbe vagy a nevetési vonalak-
ba, hogy szó szerint kitöltsék magukat 
a ráncokat. Mostanában már az a cél, 
hogy megemeljük a megereszkedett 
arcot, vagy a fi atal korunkban jellemző 
teltebb hatást érjük el az arc egyes 
részeinél a természetesebb kinézet 
érdekében. Az öregedés során csökken 

a bőr és a tartószalagok feszessége, a 
zsírpárnákban lévő zsírszövet mennyi-
sége, a csontok elvékonyodnak, a szöve-
tek megereszkednek. Ezek hatására az 
arcon redők és ráncok jönnek létre. Az 
esztétikai kezelésekkel akkor érhető el 
természetes hatás, ha fi gyelembe vesz-
szük ezeket az anatómiai változásokat 
és ezek alapján próbáljuk a fi atalabb 
kori megjelenést rekonstruálni helyre-
állítva például az orcák teltségét, amely 
így megemeli az arcot és képes csök-
kenteni a nazolabiális redők mélységét.

Sokat számít, hogy ki végzi a töltéseket
Sokan félnek attól, hogy a hialuron-
savas töltés után nagyon művinek 
fognak kinézni. A valós helyzet az, hogy 
az eredmény nagymértékben függ az 
orvostól. Az igazság az, hogy az injek-
ciózás is egyfajta művészet, ezért olyan 
művészt kell keresni, akinek tetszik a 
munkája. Mivel az emberek egyre nyi-
tottabbak az injekciós kezelések iránt 
és egyre többen veszik igénybe ezeket 
a szépészeti beavatkozásokat, ma már 
egyre könnyebb jó referenciá kat találni. 
Számos olyan internetes oldal létezik, 
ahol mások szívesen osztják meg ilyen 
jellegű tapasztalataikat a kezelést vég-
ző orvosukról. Ezen kívül érdemes a ke-
zelés előtt az orvost is megkérni, hogy 
mutasson pácien seik ről (amennyiben 
azt az adatvédelmi szabályok nem 
tiltják) kezelés előtti és utáni fényké-
peket. Minden orvosnak különbözik a 
fi lozófi ája, technikája és a tapasztalati 
szintjei. Mindenki győződjön meg róla, 
hogy orvosával minden apró részletet 
megbeszél az elvárásairól és az elérhe-
tő eredményekről.
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Az ősz egészségtudatos tippjeit a Budai 
és Pesti Gasztroenterológiai centrumok 
orvosai, DR. SZŐNYI MIHáLY és csa-
pata hozzák el most az olvasóknak.  

1. FIGYELJ 
A TáNYÉRODRA!
 Az elmúlt idő-
szakban egyre 
népszerűbb lett 
az úgynevezett 
okostányér®-moz-
galom, amely nagy 
segítséget nyújt 
azoknak, akik 
egyszerűen, de 
tudatosan szeret-
nék követni saját 
étkezésüket. 
A dietetikai be-
szélgetések során 
az egyik legmegle-
pőbb párbeszéd a 
zöldség-gyümölcs 
fogyasztás vélt 

és valós ideális arányai körül zaj-
lik. általában magabiztosan állítják 
pácienseink, hogy kellő mennyiségű 
zöldséget és gyümölcsöt tartalmaz 
mindennapi étrendjük – a valós mé-
réseknél azonban kiderül, ez nem így 
van. A megoldás azonban egyáltalán 
nem bonyolult! 

 DR. SZőNYI 
 MIHáLY 

 TöRöK 
 ÉVA 

Ősszel mindannyian 
keressük az új lehetőségeket, 
lendületet, ugyanakkor 
szervezetünk ilyenkor kissé 
lelassul, változik az őszi-téli 
hónapok korai sötétedésével, 
a lassabb napokkal és 
a komorabb időjárással. 
Fontos, hogy ilyenkor is 
fi gyeljünk az egészségünre, 
a munkával töltött napok 
vagy otthon töltött hosszú 
esték alatt is fi gyeljünk 
az ételeinkkel, mozogjunk 
rendszeresen és szánjunk időt 
az orvosi vizsgálatokra.

seGÍteNek A GAsztrOeNterOLÓGUs 
És DietetikUs szAkeMBerek 

ôsszel is teHetÜnk 
egészségünkért
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Budai Gasztroenterológiai Centrum, 
1117 Budapest, Fehérvári út 82.,  1. em. 4.
www.gasztrocentrum.hu
Bejelentkezés: 
recepcio.buda@gasztrocentrum.hu, 
06 (20) 410 1926, 06 (20) 387 6072
Már a Savoya Parkban és 
a Hotel Helia-ban is!
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3. MOZDULJUNK!
A kiegyensúlyozott, tudatos táplálkozás 
elválaszthatatlan a megfelelő meny-
nyiségű fi zikai aktivitástól. Az év eleji 
szélsőséges elhatározások ebben a 
tekintetben is nagy rizikót rejtenek, 
általában csalódott kudarcba fulladnak. 
Itt is érdemes a fokozatos, szokássá 
nevelt apró változtatásokkal kezdeni. 

Napi 10.000 lépés számos betegség 
megelőzése vonatkozásában bír pozitív 
hatással. Az okostelefonok világában 
meglehetősen egyszerű különböző al-
kalmazásokkal nyomon követni a meg-
tett lépések számát. Vizsgáljuk meg egy 
átlagos napunk lépéseire vonatkozó 
adatokat. Ha 10.000 fölött vagyunk, 
akkor más sportot is beépíthetünk hét-
köznapjaid forgatagába. Ha nem érjük 
el a napi 10.000 lépésszámot, akkor 
egyszerűen növeljük! Sétáljunk többet! 
Szálljunk le egy megállóval előbb! 
Hagyjuk otthon bevásárláshoz az 
autónkat! Este vacsora után sétáljunk 
egyet, nagyon klassz kapcsolatépítő 
program is kerekedhet belőle, ezáltal 
fi zikai és mentális jólléted is pozitívan 
változhat.

Ha biztosra szeretnénk menni, táplál-
kozásunk során képzeljünk magunk 
elé egy tányért, aminek a felén zöld-
ségnek és/vagy gyümölcsnek javasolt 
lennie, a maradék fél pedig majdnem 
egyenlően osztozik a gabonafélék vagy 
köretek, kenyérfélék és a fő fehérje-
források, azaz hús, hal, tojás, sajtok 
között. Mikor az elfogyasztásra szánt 
ételt tányérunkra halmozzuk, csak 
néhány másodperc erejéig gondoljunk 
erre a modellre és próbáljuk eszerint 
összeállítani reggelinket, ebédünket és 
vacsoránk arányait! 

2. LÉPÉSRőL – LÉPÉSRE!
Akár egészséges táplálkozás, akár 
testmozgás kapcsán könnyű sodródni 
az árral, ami gyakran nem a megfelelő 
irányba visz. Első lépésként próbál-
junk például abban gondolkozni, hogy 
reggeli nélkül ne hagyjuk el otthonun-
kat.  Az első étkezés különösen fontos 
napi terhelhetőséged és egészséged 
szempontjából. A korábban ismertetett 
tányérmodell segítségünkre lehet az 
ideális arányok meghatározásában. 
Amikor egy szokás már mindennap-
jaink részévé vált, akkor érdemes újabb 
tudatos döntést hoznunk egészségünk 
érdekében.

+1. JELENTKEZZÜNK BE 
SZŰRővIZSGáLATOKRA!
A legjobb védekezés a megelőzés! 
A kialakult betegségek kezelése sokkal 
nehezebb, mint az idejében felfedezett, 
betegségeket megelőző állapotoké. 
A képlet egyszerű: jelentkezzünk be 
szűrővizsgálatokra! Mindenképpen ja-
vasolt ez, ha családunkban generáció-
kon át ismétlődnek bizonyos megbete-
gedések, mint például vastagbéltumor, 
cukorbetegség, szív- és érrendszeri 
megbetegedések. Ne habozzunk kivizs-
gáltatni magunkat, ha bármi meglepő 
változást tapasztalunk például széklet-
ürítési szokásainkban, testsúlyunkban, 
fi zikai teherbírásunkban.

SEGÍTENEK KOLLÉGáINK!
A Budai és Pesti Gasztroenterológiai 
centrumban családias környezetben, 
szakmájukban elismert, tapasztalt 
orvosokkal várjuk Önöket. Emésztőszer-
vi panaszok felderítése és hatékony 
terápiája két helyszínen, Budán és 
Pesten is.  
Szakterületeink: felnőtt és gyer-
mekgasztroenterológia, altatásban 
végzett vizsgálatok, vastagbélrákszűrés, 
dietetika, sebészet, proktológia, hepato-
lógia, pszichológia.
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– Pályám során, a hosszú évek alatt 
pácienseimmel életmódjukról folytatott 
beszélgetések kapcsán rengeteg, sok-

szor kifejezetten 
kreatív kifogást 
hallottam már, ki, 
mikor, és miért 
nem mozog, miért 
nem edz – mond-
ja DR. PáCZ 
ALExANDRA 
nóra, a Budai 
Magánorvosi 
Centrum kardio-
lógusa. – Nagyon 
könnyen találunk 

magyarázatot arra, hogy ebben vagy ab-
ban az időszakban mi tart vissza minket 
a rendszeres testmozgástól. Sokan csak 
jó időben edzenek, azaz az évben 2-3 
hónapot tartanak ideálisnak testük „kar-
bantartására”. Jellemző az időhiányra, 
szoros beosztásra, elfoglaltságra, családi 
feladatok sokaságára, kisgyermek, vagy 
éppen idősebb szülő ellátására való hi-
vatkozás is. Nem ritka a testi fájdalmak 
miatti kifogás sem a mozgástól.
Sajnos nagyon könnyen megbocsátjuk 
magunknak, ha kihagyunk egy edzést, 
majd kettőt, hármat, néhány hetet, 
míg végül egy teljes évszak eltelik 
érdemi fizikai munka nélkül. Vala-
milyen számomra érthetetlen okból 
sokan az edzésre, aktív testmozgásra 
úgy tekintenek, mint egy elvégzen-
dő, kipipálandó feladatra, ami plusz 
megterhelést jelent számukra, ahelyett, 
hogy saját egészségük, jövőjük zálo-
gát látnák benne. Emiatt nem is értik, 
miért erőltetem ezt a kérdést, és miért 
mondom el minden egyes orvos-beteg 
találkozás során, hogy az egészséges 
élet alapja a rendszeres, jól felépített 
testmozgás. Azt vallom, hogy az élet 
mozgás, és a mozgás maga az élet! 
Pácienseim jelentős része ragaszkodik 
ahhoz a felfogáshoz, hogy az élet értel-
me a lehetőségek szerinti legtöbb pénz 
előteremtése. Meg vannak győződve 
róla, hogy akkor lesznek jó családapák, 
családanyák, sikeres emberek, ha minél 
komolyabb vagyonra tesznek szert. Hi-
szik, hogy a családi és egyéni boldog-
sághoz vezető út számokban mérhető. 
Természetesen egy nyugodt, biztos 
alapokon nyugvó jövő, családi élet 
feltételez egy stabil anyagi helyzetet, 
azonban ez csak eszköze egy boldog 

Ugyan a nyár szépen, lassan véget ér, a természet aranyba borul, 
elcsendesedik, a vakációk, táborok, utazások időszaka után 
nekünk is egy másik „ritmushoz” kell alkalmazkodnunk, vissza 
kell zökkennünk a napi rutinba! Ha tehetjük, tartózkodjunk 
minél többet a friss levegőn! Sportoljunk, túrázzunk 
a természetben, hiszen ezzel is felerősítjük a szervezetünket 
a téli időszakra, sőt a rendszeres mozgással kiküszöbölhetjük 
az őszi hajrában ránk zúduló stresszt, könnyebben 
megteremthetjük az egyensúlyt, harmóniát!

 DR. PÁCZ 
 ALEXANDRA  
 NóRA 

maradjon 
mozgásban 
ôsszel is!



életnek, nem pedig célja.  Sajnos sokan 
szem elől tévesztik azt a vitathatat-
lan tényt, miszerint, ha nem törődnek 
saját egészségükkel, nem lesznek 
képesek ellátni az általuk prioritást 
élvező feladataikat sem. Ahogyan üres 
tankkal, rossz állapotú autóval sem 
jutunk messzire, elhanyagolt, túlhaj-
szolt testünk sem fog tudni megbir-
kózni a rá váró megpróbáltatásokkal. 
Ha túlterheljük magunkat a munkában, 
háztartásban, oly módon, hogy a másik 
oldalra nem teszünk semmit, nem óv-
juk az egészségünket, nem adjuk meg 
szervezetünknek azt amire szüksége 
van, elkerülhetetlenül megbetegszünk, 
elindulunk egy olyan úton, ahonnan 
már jóval nehezebb visszakapaszkod-
nunk – fi gyelmeztet a szakorvos. 

ÉLETMóDváLTáS 
– mit is takar ez a kifejezés?
– orvosi vizsgálatot, állapotfelmérést 
követően sokszor hangzik el tanácsként 
az életmódváltás szükségessége. olyan 
szó ez, amit már mindannyian isme-
rünk, számtalanszor hallottunk, és talán 
éppen emiatt nem veszünk komolyan, 
egyszerűen átugrunk rajta. Nem is gon-
doljuk át, mi minden tartozik bele.
Az életmódváltás célja egyszerűen 
fogalmazva az, hogy megadjuk tes-
tünknek a mindennapi tevékenysége-
inket átszervezve azt, amire leginkább 
szüksége van. Megfelelő táplálékot, 
megfelelő mennyiségű, és minőségű 
pihenést, napi szintű testmozgást 
biztosítunk számára, emellett a lelki 
egészségünk érdekében rendszeresen 
kikapcsolódunk, szórakozunk, baráti, 
családi kapcsolatokat ápolunk. Rossz 
szokásainkat leépítjük, helyettük új, 
egészséget támogató rendszereket 
építünk fel.
Tudatos életmódreformmal megelőz-
hetjük számos betegség kialakulását, 
a ma már népbetegségnek számító 
kórok kockázatát csökkentve (ideértve 
a magas vérnyomást, érelmeszesedést, 
stroke-ot, infarktust, csontritkulást, 
cukorbetegséget, anyagcsere-betegsé-
geket, sőt egyes daganat típusokat is). 
Természetesen a már kialakult beteg-
ségek esetében is hatalmas segítség 
a szervezetünk számára a tudatos 
életmódváltás. Soha nincs késő elkez-
deni, minden befektetett idő, energia 
megtérül, szervezetünk hálás lesz érte!

nyen a legjobb formánkat hozhatjuk. 
Törekedhetünk erőfejlesztésre, egy kitű-
zött táv lefutására, leúszására, a vérnyo-
máscsökkentő gyógyszerek számának, 
dózisának csökkentése, koleszterinszint, 
húgysavszint, szénhidrátanyagcsere 
rendezése mellett.  Bármi is legyen 
a vágyott célunk, egy közös ezekben 
a törekvésekben, segítenek betartani a 
felállított menetrendet, értelmet adnak 
a változtatásnak, rajta tartanak az úton!
Ha már tisztában vagyunk aktuális 
állapotunkkal és az elérendő célt is 
kiválasztottuk, ideje felállítanunk a 
megfelelő stratégiát. Haladjunk lépésről 
lépésre! Nem baj, ha nagyban gon-
dolkodunk, nyugodtan álmodjunk egy 
jövőbeli maratoni futást még akkor is, 
ha jelenleg az első emeletre felmenni 
is kihívás. Azonban tudnunk kell, hogy 
akár kicsi, akár nagy a kitűzött végcél, 
minden egyes nap tennünk kell azért, 
hogy elérjük!

Ahogyan minden évszaknak, az ősznek 
is megvan a maga szépsége, csodála-
tosan színpompás ilyenkor a természet, 
használják ki a jó időt, menjenek minél 
többet ki a szabadba, élvezzék az őszi 
fényeket illatokat, színeket. Barangolja-
nak az erdőben, mozogjanak, sportolja-
nak, sétáljanak minél többet! 
forduljanak hozzánk bizalommal, 
segítünk megtalálni a motivációt az 
életmódváltáshoz, meghatározni a célt 
és végig menni az úton! Együtt minden 
könnyebb! 

HOGYAN KEZDJÜNK BELE?
– Az ősz egy kicsit olyan, mint a január. 
Visszatérve a munkába, a megszokott 
életbe, esetleg az iskolapadba, újra 
beáll egy meghatározott napirendre 
az életünk. Itt a nagy lehetőség, hogy 
ne ugyanabban a ritmusban folytassuk 
életünket, ahogy azt tavasszal, nyár ele-
jén abbahagytuk, emeljük tudatosabb 
szintre napi rutinunkat! Mérjük fel, mik 
azok a pontok, ahol változtatásra lenne 
szükség, melyek azok a szokásaink, ami-
ket ideje lecserélnünk, apró, fokozatos 
lépésekkel haladjunk! fogalmazzunk 
meg jól meghatározott, átgondolt, reális 
célokat!
A legfontosabb természetesen az 
egészség megőrzése, adott esetben 
vissza szerzése, az esetlegesen fennálló 
krónikus betegségek kordában tartása.
Menjünk el egy átfogó állapotfelmé-
résre (belgyógyászati-, kardiológiai 
szakvizsgálat), méressük fel terhelhető-
ségünket (terheléses EKG), végeztessünk 
egy nagyobb laborvizsgálatot, történ-
jenek meg azok az évenként szükséges 
orvosi vizsgálatok, amikre esetleg idáig 
nem jutott idő!
fogalmazzuk meg az elérendő célja-
inkat, felhasználva a szűrővizsgálatok 
eredményeit is. Lehet ez akár testsúly-
csökkentés, hogy a kiszemelt ruha jól 
álljon rajtunk, így egy közelgő esemé-
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A rendszeres nőgyógyászati 
vizsgálat elengedhetetlen, 
hiszen több olyan elváltozás 
és fertőzés van, amelyek nem 
feltétlenül okoznak tüneteket. 

A tÜNeteket Akár eGY LAPPANGÓ 
FertÔzÉs is OkOzHAtJA!

Mivel ezek a lappangó problémák 
sokszor éveken át is észrevétlenek 
maradhatnak, komoly következmények-
kel járva akár meddőséghez, daganatos 
betegséghez is vezethetnek. A 
szűrővizsgálattal időben kiderít-
hető és jól kezelhető a rosszin-
dulatú méhnyakrák, valamint az 
egyéb nőgyógyászati betegségek 
is orvosolhatók.
DR. DEMJÉN LáSZLÓ szü-
lész-nőgyógyász, gyermeknő-
gyógyászként a szakma minden 
ágával foglalkozik, a terhesgon-
dozástól kezdve a különböző 
nőgyógyászati betegségek kivizsgálá-
sáig, kezeléséig. – Különös hangsúlyt 
fektetek a hiányterületekre, mint a 
gyermeknőgyógyászat és a változókori 
ellátások – hangsúlyozza a Doktor Úr.
Kiemelten fontosnak tartom a preven-
ciót, így a nőgyógyászati szűrővizsgá-
latokat:
s Nőgyógyászati alapvizsgálat: tapintá-
sos ellenőrzés Kolposzkópos méhszáj-
szűrés
s Méhnyakrák-szűrés (citológia)

s Szükség, illetve kérés esetén: ultra-
hangos petefészek-szűrés
s Szükség esetén HPV, chlamydia 
szűrés
s Emlőszűrés

A másik eset, amikor páciens nem 
szűrésre, hanem valamilyen panasz 
miatt érkezik. A legtöbbször vérzésza-
varok, fertőzések, gyulladások okoznak 
gondot. A rendszertelen menstruáció 
hátterében (kortól függetlenül) hor-
monális zavar is állhat vagy valami-

lyen szervi eltérés, adott 
esetben polip, ciszta vagy 
mióma. A panaszoktól függ, 
hogy milyen vizsgálóeljá-
rásokkal diagnosztizáljuk 
az adott kórképet. Ez lehet 
akár egy tapintásos vizs-
gálat, megtekintés, lehet 
akár ultrahang vizsgálat. 
A diagnózis megállapítá-
sával célirányos kezelést 

tudunk alkalmazni. Nem minden eset-
ben szükséges műtéti eljárás, gyakori 
a nyomonkövetés és a gyógyszeres, 
terápiás kezelés is.
A vizsgálat során először egy állapot-
felmérés történik, a páciens részletesen 
elmondja a panaszait. Ezt követik a már 
fent említett tapintásos, Kolposzkópos-, 
vagy ultrahangos vizsgálatok. Termé-
szetesen van lehetőség mintavételekre, 
igény szerint laboratóriumi vizsgála-
tokra is.

További nőgyógyászati vizsgálatok: 
s teljes körű terhesgondozás (a ter-
hesség észlelésétől kezdve a szülésig). 
A terhesgondozás magában foglalja 
a szülészet-nőgyógyászati szakmai 
protokoll által meghatározott ultrahang, 
labor és manuális vizsgálatok elvég-
zését, amelyekkel a várandós kismama 
és magzatának életfunkcióit követjük 
nyomon),
s gyermeknőgyógyászat (akár már pár 
hetes kortól),
s változókori panaszok,
s fogamzásgátlási tanácsadás,
s tájékoztatás olyan tünetmentes pá-
cien sek számára, akik valamilyen beteg-
ségről, gyógyszerről érdeklődnek, illetve 
többet szeretnének tudni róla.
Szülészeti, nőgyógyászati kérdésekkel 
kapcsolatban forduljanak bizalommal 
csapatunkhoz – hangsúlyozza Dr. Dem-
jén László, a Pesti Magánorvosi centrum 
(Hotel Hélia) nőgyógyász szakorvosa.
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A 2-es típusú diabétesz esetén nagy 
probléma, hogy sokáig tünetmentes, 
vagy csak olyan minimális jelei van-
nak, amiket a beteg szinte ész-
re sem vesz – hangsúlyozza 
DR. BARTOS TÍMEA, a Budai 
Magánorvosi Centrum diabe-
tológusa. – Van olyan eset, 
amikor pár hét alatt markáns 
tünetek jelentkeznek, pl. a 
páciens sokat iszik, sokat vizel, 
homályosabban lát, fáj a feje, 
fáradt, izzadékonyabb, eset-
leg húgyúti-, nőgyógyászati 
gyulladása alakul ki, hirtelen rövid idő 
alatt csökken a testsúlya. Az esetek 
nagy részében azonban évek alatt, 
lassan, tünetmentesen lappang a 
cukorbetegség, ami sokszor csak 
véletlenül kerül diagnosztizálásra, pl. 
amikor jogosítvány hosszabbításakor 
végzett laborvizsgálat eredménye ma-
gas vércukorszintet mutat. Ez azért is 
nagy probléma, mert a panaszmentes-
ség ellenére a folyamat az évek alatt 
lassan haladt előre, a magas vércukor 
a glukotoxicitás révén károsíthatta az 
ereket, idegeket, ezáltal gyakorlatilag 

minden szervrendszer érintett. Sajnos 
előfordul, hogy már a szövődményes 
esetet látjuk – például nem gyógyuló 
seb a lábon, mely miatt amputációra 
is sor kerülhet – melynek háttérben 
bizony cukorbetegség igazolódik.
– A 2-es típusú diabétesz bizonyos 
eseteiben (leginkább a 20 mmol/l 
fölötti vércukor értékeknél) előfordul, 
hogy az anyagcsere gyors rendezésére 
rögtön inzulin-kezelést kezdünk, mely 
idővel elhagyható. Leggyakrabban 
azonban elegendő tablettás, vagy 
egyéb injekciós készítmények alkal-
mazása természetesen az alapokat 
jelentő „életmódi kezelés” mellett.
Utóbbi egyrészt szénhidrátszegény 
diétát jelent (melyet átlagosan napi 
160 gramm szénhidrát bevitelre szok-
tunk korlátozni) illetve fi zikai aktivitás 
fokozását és testsúlycsökkentést.
A gyógyszeres terápiának több fajtája 

létezik. Egyrészt tablettás 
kezelések, melyeknél több 
hatóanyagcsoportot is alkal-
mazunk, másrészt pár éve 
előszeretettel adunk – az 
inzulinhoz hasonlóan – apró 
tűvel bejuttatható készítmé-
nyeket.
Igyekszünk olyan modern te-
rápiákat választani, melyek 
előnyösek a beteg számá-

ra, hosszútávon segítik a bétasejtek 
működését, ugyanakkor kímélik is 
azokat. fogyasztó hatással is bírnak, 
így a testsúlyredukciót nagymérték-
ben segítik. Ez már önmagában javít 
a beteg életminőségén és csökkenti 
az egyéb társbetegségek, és szövőd-
mények kialakulását is. A többféle 
kezelési módokat váltogathatjuk, 
kombinálhatjuk is, a terápiát mindig 
egyénre szabjuk.

Az 1-es típusú diabétesz jóval speciá-
lisabb. Az az alapja a betegségnek, 

hogy valamilyen okból, valószínűleg 
auto immun folyamat kapcsán, károso-
dik a hasnyálmirigy bétasejt működé-
se és nem termel elegendő inzulint. 
A bétasejtek nagy része elpusztul és 
ezáltal abszolút inzulinhiány alakul ki, 
így azt kívülről kell pótolni!
Ezek a betegek csak inzulinterápiával 
kezelhetőek! Az 1-es típusnál elég 
markánsak a bevezető tünetek, kifeje-
zetten magas vércukorszint jelentke-
zik. A diagnózist – vagyis a tipizálást 
– laborvizsgálatokkal, vérvétellel 
erősítjük meg: két fő antitest szint-
jét (rövidítve: a GADA-t és az IcA-t) 
ellenőrizzük. Ezek jelzik az autoimmun 
folyamatot, ami a bétasejtek pusztulá-
sát okozza. A másik marker a c-peptid, 
ami a szervezet saját inzulintermelé-
sét mutatja. Amennyiben ez nagyon 
alacsony és az antitestek pozitívak, 
akkor az gyakorlatilag az 1-es diabé-
tesz diagnózisát igazolja. 

A 3. csoport a gesztációs diabétesz,
ami a kismamákat érintheti. Erről 
a nagyobb témakörről bővebben egy 
következő lapunkban írunk majd.

Hazánkban is egyre nő 
a diabéteszesek száma. 
A tünetek gyakran nem 
alarmírozóak, sőt sokszor akár 
évekig panaszt egyáltalán nem 
okoznak, csak, amikor már 
szövődmények alakultak ki. 
Éppen ezért kiemelten fontos 
a betegség időben történő 
felismerése, a mihamarabbi 
életmódváltás és a szükséges 
kezelések megkezdése!
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 DR. BARTOS 
 TÍMEA 

A rOssz táPLáLkOzási szOkásOk, MOzGásszeGÉNY ÉLetMÓD 
És tÚLHAJszOLt ÉLetviteL 

mind kedVez A CUkorbetegség 
kiAlAkulÁsÁnAk

RENDELőINK DIABETOLóGUS 
KOLLÉGáI:

Budai Magánorvosi Centrum

DR. LUKáCS 
KRISZTINA PhD

DR. HERMáNYI 
ZSOLT

DR. BARTOS 
TÍMEA

DR. BARTOS 
TÍMEA
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A bőrön észlelt elváltozások meg-
vizsgálásával felismerhető a bőrrák 
kialakulása még a kifekélyesedési 
stádium előtt. A rosszindulatú 
bőrdaganatok, illetve ezek legve-
szélyesebb fajtája, a melanoma 
korai felismerése döntő jelentő-
ségű, mert a daganat időben fel-
állított diagnózis esetén egyszerű, 
helyi érzéstelenítésben végzett 
műtéttel eltávolítható, ami leg-
többször teljes gyógyulást hoz.
DR. GERZANICS VIKTOR több, 
mint húsz éve dolgozik bőrgyógyász-
ként. – Bőrpatológiai szakképesítésem 
által szereztem tapasztalatot a bőr-
betegségek diagnosztikájában és az 
okuk megértésében. Specializációm 
a bőrsebészet, a zavaró kinövések 
esztétikai eltávolítása. Mindemellett az 
anyajegyvizsgálatokat (melanomaszű-
rést) tartom kiemelt fontosságúnak. 

BőRGYóGYáSZATI vIZSGáLATOK, 
KEZELÉSEK:
Anyajegyszűrés: A vizsgálat speciális 
dermatoscop-pal történik, amellyel 
jól látható az anyajegyek pigment 
tartama, széle, nagysága és különféle 
eltérései. Ezek kellő információk a 
vizsgálónak ahhoz, hogy a jó-, vagy a 
rosszindulatúság eldönthető legyen, és 
ezek ismeretében javasolt bőrgyógyá-
szati vagy sebészeti beavatkozás.
A statisztikák szerint minden harma-
dik felnőttnél élete során legalább 
egyszer kialakul bazalioma, amely egy 
rosszindulatú bőrdaganat, de nem 
képez áttéteket – teszi hozzá a szak-
orvos. – A bőrön jelentkező második 
leggyakoribb elváltozás a laphámrák, 
ez elsősorban a napsütésben dolgo-
zókat fenyegeti és áttétet is okozhat. 
A legritkább, de a legveszélyesebb 
bőrdaganat a melanóma, amely pig-
mentsejtekből indul ki, jellegzetesen 
nagyon sötét, fekete színű és rendkívül 
fontos az időben történő felismerésük!

Elektrosebészeti szemölcs-, és növe-
dék eltávolítás: Egy helyi érzéstele-

nítésben végzett eljárás. 
Modern elektrokauter 
segítségével a fi brómákat, 
condilomákat el lehet 
távolítani, az apróbb, 
lógó növedékek esetén 
hegmentes gyógyulás 
várható. fontos tudni: az 
anyajegy-eltávolítás az 
őszi-tavaszi időszakban ja-
vasolt (mivel izzadás miatt 

nehezebben gyógyulnak a sebek, ezért 
a nyári időszakban anyajegy eltávolí-
tás nem ajánlott).

A bőr és köröm gombás megbetege-
dései: Bőrgyógyász szakorvos javasla-
tával már gyógyszeresen is kezelhető 
a bőrgomba. A belsőleg alkalmazott 
gyógyszer és a helyi ecsetelők vagy 

speciális körömlakkok egyidejű hasz-
nálata a célravezető megoldás.

Zsíros, aknés, pattanásos bőr komplex 
kezelése: Ez esetben a külső helyi 
beavatkozások mellett, a belső gyógy-
szeres kezelés is szükséges (ez lehet 
antibiotikum, hormon vagy A vitamin-
savat tartalmazó készítmény). Az arc és 
dekoltázs mellett a háton és a fejbőrön 
lévő pattanások által okozott problé-
mától is búcsút inthetünk, amennyiben 
pedig szükséges, életmód tanácsadás 
segítheti a pácienst hosszú távú tünet-
mentessége elérésében.

Ekcéma: Az atópiás dermatitisz a bőr 
krónikus, gyulladásos, az immunrend-
szer egyensúlyzavara miatt kialakuló 
betegsége. Tünetei változóak lehetnek 
kiterjedés és testtájak szerint, általában 
viszkető, kellemetlen érzetű sokszor 
hólyagosodással, kisebesedéssel járó 
folyamat. A kiváltó ok lehet belső té-
nyező vagy külső hatás. Ezek felderíté-
séhez és kezeléséhez pontos diagnózisa 
szükséges – hangsúlyozza Dr. Gerzanics 
Viktor, a Pesti Magánorvosi centrum 
(Hotel Hélia) bőrgyógyász szakorvosa.

Bőrünk állapota tükrözi 
belső egyensúlyunkat 
és betegségei általában 
kellemetlenek, jól láthatóak 
és feltűnőek is. Okozhatnak 
egészségi, esztétikai és lelki 
problémát is. 

RENDELőINK 
BőRGYóGYáSZ 
ORvOSAI:

DR. SáPY 
MóNIKA

DR. GERZANICS 
vIKTOR

DR. SMOLCZ 
KATALIN

DR. áRvAI 
MARIANN

Budai Magánorvosi Centrum

 DR. GERZANICS 
 vIKTOR 

AGGAsztJák ANYAJeGYei, zAvArJák szeMÖLCsei? 

ne HAlOGAssA tOVÁBB 
A szÛrÔvizsgálatot! 
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A lágyrészek ultrahangos vizsgálata 
kiemelt jelentőséggel bír, ide tartozik 
a nyaki régió, a hónalj, a lágyékhajlat, 
a here, az izmok és a bőr alatti terüle-
tek ellenőrzése – mondja 
DR. BODNáR GYÖRGYI ENIKŐ 
főorvos, a Budai Magánorvosi Centrum 
radiológus szakorvosa.
– A nyaki régiónál elsősor-
ban a pajzsmirigy eltéréseit 
vizsgáljuk. Annak nagysága, 
szerkezeti elváltozása, a 
véráramlás szabálytalan 
eloszlása számos gyulla-
dásos betegségre, alul-, 
vagy túlműködésre utal-
hat. A pajzsmirigyben az 
egyszerű folyadéktartalmú 
képleteken (cisztákon) kívül 
körülírt göbök is nagy szám-
ban vannak. Ezek egy részében ultra-
hanggal is egyértelműen eldönthető, 
hogy jóindulatúak-e, viszont kontroll 
vizsgálatokkal ellenőrizni kell a diag-
nózist. A göbök másik részében a szer-
kezeti elváltozás olyan, hogy felmerül 
a rosszindulatúság gyanúja, ilyenkor 
javasoltak a további vizsgálatok, ennek 
igazolására vagy kizárására. 
A nyaki régióban fontos terület még 
a nyálmirigyek vizsgálata, hiszen itt is 
lehet gyulladás, daganat vagy ciszta. 
A nyálmirigyek kivezető csatornáiban 
időnként nyálkő képződik, ami elzárja 
a kivezető csatornát. Nagy fájdalom és 
duzzanat mögött gyakran ez az elvál-
tozás áll, de szerencsére ez ultrahang 
vizsgálattal egyértelműen megállapít-
ható. 
A nyakon tapintható fájdalmas vagy 
fájdalmatlan csomók vizsgálata is 

Manapság az egyik 
leggyakoribb orvosi eljárás, 
ami nagy pontossággal 
kimutatja az esetleges 
eltéréseket: Az ultrahang 
minden belső hasi szerv, 
ízület és lágyrész vizsgálatára 
alkalmas (kivéve a csontok, 
üreges, levegő tartalmú 
szervek, mint a gyomor és 
bélrendszer).

lágyrészek ultRAHAnG 
VizsGÁlAtA
ultrahanggal történik, így el lehet 
különíteni, hogy az elváltozás nyirok-
csomó vagy egyéb térfoglalás esetleg 

daganat-e? A nyirokcsomó duz-
zanat szerencsére sokszor csak 
egyszerű gyulladás jele, viszont 
sajnos néha a szerkezet alapján 
felmerül rosszindulatú elválto-
zás gyanúja, ilyenkor is fontosak 
a további vizsgálatok! 
A nyaki erek vizsgálata kiemelt 
jelentőséggel bír, azonban ez 
nem a lágyrész vizsgálat téma-
köre.
A hónalj és lágyék vizsgálatok 

során elsősorban nyirokcsomókkal 
találkozunk. Ezek megnagyobbodása 
leggyakrabban a környezetben lévő 
gyulladás következménye, melyek 
legtöbbször jóindulatúak, de van, hogy 
daganat vagy a környezetben lévő 
nyirokcsomódaganat áttéte, ezért na-
gyon fontos ezeknek a területeknek az 
ultrahanggal történő vizsgálata. 
Gyakran a tapintható csomó egyszerű, 
a bőrben vagy a bőr alatt elhelyezkedő 
zsírcsomó, lipoma, azonban ezek ultra-
hang vizsgálata is ajánlott a rosszindu-
latúság kizárása végett. 
A lágyékhajlatban ezeken kívül még 
a lágyéksérv kimutatása is fontos 
diagnosztikai probléma, amiben szintén 
nagy segítség az ultrahang vizsgálat. 
A herék körül felszaporodhat savószerű 
folyadék, mely nagyobb mennyiségben 
nyomhatja azokat (károsítva vérellátá-

sukat). A herék körül bő vénás érhálózat 
van, ezekben jelentős visszértágulat 
alakulhat ki, ami rontja a vérkeringésü-
ket és ezzel meddőséget is okozhat. 
A herékben és a mellékherékben 
gyulladásos elváltozások miatt is lehet 
duzzanat, ez fájdalommal jár és med-
dőséghez vezethet. A herékben elő-
fordulhatnak tapintható elváltozások, 
daganatok, melyek sajnos sok esetben 
rosszindulatúak, ezért fontos, hogy az 
ilyen panaszokkal azonnal forduljunk 
orvoshoz! A legjobb természetesen 
a megelőzés, ezért tünetek nélkül is 
javasolt szűrővizsgálatokon részt venni.

 DR. BODNÁR 
 GYöRGYI 
 ENIKő 

javasolt szűrővizsgálatokon részt venni.

A RENDELő ULTRAHANGOS 
KOLLÉGáI:

DR. KORDA 
DávID

DR. SZARvAS 
TÜNDE

DR. BODNÁR 
GYöRGYI ENIKő

DR. STRAKY 
ZSUZSA

DR. GULáCSI 
GYöRGY

Budai Magánorvosi Centrum



Az allergiára hajlamosak, ha nem fi gyelnek, sajnos ősszel sem 
inthetnek búcsút a sokszor kellemetlen tüneteknek. Hasznos 
tanácsainkkal szeretnénk segítséget nyújtani a következő 
időszakra.

Hogyan lehet ezeket „orvosolni”?
– Elsősorban a megelőzésen van 
a hangsúly, legyünk sokat szabad 
levegőn, kondicionáljuk légutainkat 
a hidegebb levegőhöz – javasolja 

a szakorvos.
s Táplálkozzunk egész-
ségesen, elsősorban a 
vitaminok bevitele a fon-
tos, főleg friss gyümölcs, 
zöldség formájában! 
s Pihenjünk eleget, a meg-
felelő éjszakai alvás érde-
kében fentlétünk utolsó 
két órájában már ne üljünk 
a számítógép előtt!

s A rizikó csoportba tartozóknál emelt 
dózisú c-vitamin, D3-vitamin szedése 
is szóbajön. 
s Ha szövődmény jelentkezik (láz, 
köhögés, nehézlégzés), néhány napos 
ágynyugalom javasolt, de ha a pa-
naszok nem szűnnek vagy romlanak, 
orvosi vizsgálat is szükségessé válhat 
a további teendők megítélése céljából.
s Igazolt allergiás kórelőzményű 
betegeknél antihisztamin (az allergiás 
reak ciót felfüggesztő szer) adása java-
solt (recept nélkül is kapható), vala-

mint spray formájában szteroid (csak 
vényre kapható, előzetes orvosi vizsgá-
lat, vélemény alapján, kivéve az ismert, 
korábban már kezelt betegek esetében, 
akiknél telemedicinális ellátásban is 
lehetséges a vénnyel való ellátás).
s covid fertőzésre típusos tünetek (íz-, 
és szagvesztés, láz, mellkasi fájdalom, 
romló nehézlégzés) esetén feltétlenül 
szükséges a családorvossal történő 
telefonos konzultáció, teszt végzése 
a betegség kizárására. Pozitivitás ese-
tén be kell tartani a karanténra előírt 
szabályokat, szükség esetén pedig a 
sürgősségi osztályon kell jelentkezni!

Az allergének mellett milyen évszakra 
jellemző pulmonológiai betegségekre 
fi gyeljünk?
– A légúti fertőzések rontják az asthmás, 
coPD-s (krónikus obstruktív légúti 
megbetegedés) betegek tüneteit is, 
így terápiás változtatás szükségessége 
merülhet fel. A jól beállított asthmás 
betegek már tudják, hogy mi ilyen 
esetekben a teendőjük (tünetekhez 
igazított kezelés szükséges).
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enyhÍtsük a Panaszokat!

igazított kezelés szükséges).

CENTRUMUNK 
TÜDőGYóGYáSZA:

DR. ZSáMBOKI 
GABRIELLA

 DR. ZSáMBOKI  
 GABRIELLA 

Melyek az ilyenkor is jellemző allergé-
nek?
– főként a parlagfűre, ürömre érzé-
kenyek tünetei dominálnak, az időjá-
rástól, a levegőben levő pollenszám-
tól függően – hangsúlyozza 
DR. ZSáMBOKI GABRIELLA, 
a Pesti Magánorvosi Centrum 
pulmonológusa. – Amennyiben 
a meleg, száraz idő elhúzódik, 
a pollenszám emelkedése és 
a tünetek fokozódása várha-
tó, de már egy napos eső is a 
tünetek csökkenéséhez ve-
zethet – mondja a Doktornő. 
– Problémát okozhatnak a nem 
szezonális allergének is (házipor, atka, 
állati szőrök, madártoll), hiszen többet 
vagyunk zárt helyiségekben.

Az őszi, hűvösebb idő beálltával, vala-
mint az óvoda, iskola kezdéssel együtt 
a felső légúti (elsősorban vírusos) fer-
tőzések száma is növekszik és persze 
ne feledkezzünk meg a covid fertőzés 
4. hullámáról sem, ami elsősorban 
a gyermekek, fi atal felnőttek között 
gyakoribb.

tÜsszÖGÉs, 

OrrFOLYás, 

ÉGÔ-viszketÔ szeMek? 
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Tudta, hogy hazánkban vezető helyen állnak a szív-érrendszeri problémák, valamint a daganatos 
megbetegedések? Sajnos mindkettőre jellemző, hogy sokszor csak akkor mutatnak alarmírozó tüneteket, 
mikor már jelentős kárt okoztak a szervezetben. Éppen ezért kiemelten fontos a prevenció!
Jelentkezzen be menedzserszűrésünkre, hogy még a betegség kialakulása előtt, idejében 
megállapíthassuk az egészségét veszélyeztető kockázati tényezőket, felmérhessük aktuális egészségi 
állapotát, tanácsokat adhassunk életmódbeli változtatásokra, szükség szerint gyógyszeres kezelésre, 
további vizsgálatokra. A Budai Magánorvosi Centrumban Ön is megtalálja az ideális szűrővizsgálati 
csomagot!

elÔzze meg A BeteGsÉGet

CENTRUMUNK MENEDZSERSZŰRÉSSEL FOGLALKOZó ORvOSAI:

DR. JENEY 
KRISZTINA

DR. FAZAKAS 
ZSOLT

THERN 
BERNADETT

DR. PÁCZ 
ZOLTÁN

DR. SMOLCZ 
KATALIN

DR. MIHáLY 
ANDREA

Budai Magánorvosi Centrum

DR. PÁCZ 
ALEXANDRA 
NóRA

DR. BODNÁR 
GYöRGYI

S M L XL XXL Cardio

S laborcsomag ✓
Cardio labor ✓
M laborcsomag ✓
L laborcsomag ✓
Prémium  tartalmú labor csomag ✓ ✓
Belgyógyászat ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Szemészet ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Nyugalmi EKG ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Hasi ultrahang ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Pajzsmirigy ultrahang ✓ ✓ ✓ ✓
Carotis doppler ✓ ✓ ✓ ✓
Bőrgyógyászat ✓ ✓ ✓
Fül-orr-gégészet ✓ ✓ ✓
Terheléses EKG ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Szív ultrahang ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Urológia PSA-val vagy Nőgyógyászat cytológiával ✓ ✓ ✓ ✓
Testösszetétel analízis ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Boka-kar index ✓ ✓ ✓ ✓
Kismedence-has kontrasztos MR ✓
Koponya MR ✓
Stressszint mérés ✓ ✓
Coronaria CT ✓
Mellkas RTG ✓ ✓ ✓ ✓
A CSOMAG áRA 71 000 Ft 110 000 Ft 155 000 Ft 195 000 Ft 325 000 Ft 280 000 Ft

MeNeDzserszÛrÉs, NeMCsAk MeNeDzserekNek!
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A BUDAi MAGáNOrvOsi CeNtrUM PrOFi 
szAkOrvOsOkBÓL áLLÓ CsAPAtA várJA CÉGek 
És MAGáNszeMÉLYek JeLeNtkezÉsÉt!

s alap kardiológiai szakvélemény, 
s hasi ultrahang vizsgálat, 
s nyaki verőér duplex Doppler, 
s tumor marker teljes testzsír, 
s mentális stressz skála értékelés, 
s és egy összefoglaló javaslat.
Cégek részére az alábbi lehetőségek 
szerint állítjuk össze a szolgáltatási 
csomagot:
s A cég telephelyén évi egy alkalom-
mal szűrővizsgálatot tartunk (ami a 
létszám függvényében több nap is 
lehet). A szűrés tartalmazza a vizelet-
vizsgálatot, vérnyomásmérést, sze-
mészeti kontrollt és igény szerint EKG 
vizsgálatot.
s Az újonnan belépők részére, a helyszí-
nen megcsináljuk az előírt munkaköri 
alkalmassági vizsgálatokat.
s A panasszal megjelenő alkalmazot-
tak számára, háziorvos-jellegű ellátást 
biztosítunk a helyszíni rendelésen.
forduljon hozzánk bizalommal! 

A magyarországi 
munkavédelmet az 
1993. évi XCIII. törvény 
szabályozza átfogóan, 
melynek lényege, 
hogy megelőzze a 
munkabaleseteket, 
a foglalkozási és 
a foglalkozással 
összefüggő 
megbetegedéseket. 

A RENDELő 
FOGLALKOZáS-
EGÉSZSÉGÜGY 
KOLLÉGáI:

DR. BARTOS 
TÍMEA

DR. RÉvÉSZ 
BEATRICE

DR. HORVÁTH 
NIKOLETTA

DR. SZAMALOvITS 
EMESE

PROF. DR. TORZSA 
PÉTER PhD

DR. NÁGL 
PETRONELLA

DR. PÁCZ 
ALEXANDRA 
NóRA

Foglalkozás-egészségügyi ellátással 
kapcsolatban a 06 (70) 796 8519 
számon érdeklődhet (e-mail: 
uzemorvos@budaimaganrendelo.hu)

Foglalkozás-egészségügyi 
VizsGÁlAtOk

Budai Magánorvosi Centrum

33/1998. (VI.24.) NM rendelete (megje-
lent: 1998/54 számú Magyar Közlöny 
4489-4516.oldal) írja elő.
s Helyszíni szemle.
s Egyéb alkalmassági vizsgálatok 
lebonyolítása (pl. gépjárműveze-
tői, targonca vezetői, fegyverviselési 
alkalmasság ill. vezetői jogosítványok 
meghosszabbítása).
s A foglalkozás-egészségügy keretein 
belül (előre meghatározott rendelési 

időben) lehetséges orvosi 
ellátás (pl. receptírás, szemé-
szeti alapvizsgálatok, védőol-
tások lebonyolítása, szükség 
esetén szakrendelőbe történő 
beutalás).
s Koleszterin-, és vércukor 
mérés, szemészeti kontroll és 
fi zikális vizsgálat.
s Életmód-, és diétás tanács-
adás, prevenciós programok, 

valamint koszorúér betegség kockázat 
felmérése. Igény esetén menedzser 
szűrés megszervezése.
s Hivatásos és úrvezetői jogosít-
vány egészségügyi alkalmassági 
vizsgálat.
s Szükség szerint védőoltások leszer-
vezése (kullancs okozta agyhártya-
gyulladás, fertőző májgyulladás elleni 
vakcináció, infl uenza elleni védőoltás). 
Távoli országba történő utazás esetén 
oltási-, utazási tanácsadás – Dr. Pálos 
Gábor infektológus Kandidátus közre-
működésével.
KARDIOLóGIAI SZAKvÉLEMÉNYÜNK 
AZ ALáBBIAKAT TARTALMAZZA:
Alap szakvélemény hozott EKG és labor 
esetén: 
s légzésfunkció, 
s terheléses EKG vizsgálat, 
s szív ultrahang vizsgálat,
s és egy összefoglaló javaslat.
Komplex szakvélemény hozott EKG és 
labor esetén:

 PROF. DR. TORZSA 
 PÉTER PhD 

Az alkotmányban foglalt elvek alapján 
szabályozza az egészséget nem veszé-
lyeztető és biztonságos munkavégzés 
személyi, tárgyi és szervezeti feltételeit, 
biztosítja a szervezetten munkát végzők 
egészségének, munkavégző képességé-
nek megóvását és a munkakörülmények 
humanizálását. 
– Az odafi gyelés és a vizs-
gálatok pozitívan hatnak a 
dolgozók munkabírására és 
minimalizálják a betegségek 
miatt bekövetkezett kima-
radásokat, arra törekszünk, 
hogy a betegség megelőző 
programunkat a cégek egyedi 
sajátosságainak megfelelően 
hozzuk létre – hangsúlyozza 
PROF. DR. TORZSA PÉTER, 
a Budai Magánorvosi Centrum vezetője, 
egyetemi docens. – Szolgáltatásaink 
a veszélyforrások megállapításától, a 
rendszeres szűrésektől az informatív 
kampányokon át az oltások beadásáig 
mind lehetővé teszik, hogy a dolgozók 
elkerüljék a különböző betegségeket 
(többek között a munkakörből fakadó 
rizikófaktorokat). csapatunk foglalko-
zás-egészségügyi szakemberekből, házi-
orvosokból, belgyógyászokból áll, hogy 
a legmagasabb színvonalon biztosítsa 
a megelőző tevékenységek szervezését 
és azon programok kialakítását, ame-
lyekkel redukálhatók a betegségekből 
fakadó kimaradások.
FOGLALKOZáS-EGÉSZSÉGÜGYI 
ELLáTáSUNK AZ ALáBBI 
SZOLGáLTATáSOKBóL áLL:
s Munkaköri alkalmassági vizsgála-
tok biztosítása: igény szerint a mun-
kaviszony kezdetekor, majd évente 
rendszeresen. A vizsgálatokra vonat-
kozó előírásokat a népjóléti miniszter 
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Az ortopéd sebészeti rendelésen a kró-
nikus panaszokat okozó ízületi kopáso-
kon túl olyan mozgásszervi sérülések-
kel foglalkozunk, mint izomhúzódások, 
zúzódások, szalagszakadások, ízületi 
porcsérülések. Ezek a típusú sérülések 
gyakran sportolás közben, meghatá-
rozott mintázat szerint és jellemző 
testtájon alakulnak ki. Ezeket nevezzük 
sportsérüléseknek. A rendelésen tehát 
éppúgy várjuk azokat, akiknek már 
régóta fáj valamelyik végtagjuk, 
ízületük és azokat, akiknek vala-
milyen viszonylag friss mozgás-
szervi panaszuk van – mondja 
DR. MAGOS KRISZTIáN, a 
Budai Magánorvosi Centrum 
ortopéd-traumatológus szakor-
vosa. 
– Az emberi szervezet, függet-
lenül a panaszok tényleges 
okától, gyakran hasonló módon 
reagál a legkülönbözőbb ártalmakra. 
Az ízület egyaránt duzzadttá és fáj-
dalmassá válhat egy sportolás közben 
elszenvedett sérüléstől és egy elhúzódó, 
tisztázatlan eredetű kopásos állapot 
kapcsán is. Megfordítva a dolgot, egy 
duzzadt, fájdalmas ízület jelenthet 
sérülést, de jelenthet kopásos elválto-
zást is. Az esetet tovább bonyolítja, hogy 
nem mindegyik sportsérülés tudható 
be balesetnek, vagyis nem egy egyszeri, 
hirtelen, jól azonosítható erőbehatásnak 
köszönhetően alakul ki.  A túlterheléses 
sérüléseknek pont az a lényege, hogy 
a fájdalmas végső összképet a sok kis 
sérülés összeadódása alakítja ki. 
Rendelésünkön oknyomozói tevé-
kenységet folytatunk: megpróbáljuk 
értelmezni a jeleket és a tényleges bajt 
kezelni, gyógyítani. 

A hozzánk érkező pácienseket a leg-
nagyobb körültekintéssel és odafi -
gyeléssel látjuk el. Először célzott 
kérdésekkel igyekszünk azonosítani a 
problémát. fontos információt jelent-
het számunkra, hogy a beteg panaszai 

mikor kezdődtek, köthetők-e valami-
lyen napszakhoz vagy tevékenységhez, 
állandó jellegűek vagy inkább hullám-
zó módon jelentkeznek. Pár jó kérdés-
sel nagyjából behatárolható, hogy mi is 
az, amit a soron következő vizsgálatkor 
keresünk. Ezt követően megvizsgáljuk 
a beteget. A vizsgálat a kérdésekre 
kapott válaszok alapján a problémára 
fokuszált, célzott vizsgálat. Duzzanatot, 
nyomásra érzékeny pontokat, az ízüle-

teknél instabilitást, kóros 
mozgathatóságot vagy 
éppen a mozgásterjedelem 
kóros beszűkülését keres-
sük. Manuális vizsgálattal, 
a megfelelő műfogásokkal 
és tesztekkel meglepően 
sok információ gyűjthető a 
„nyomozás” során. ortopé-
diában és traumatológiá-
ban gyakori, hogy a végső 

diagnózis felállítása előtt kiegészítő 
vizsgálatot kell elrendelnünk. Ez 
leggyakrabban valamilyen képalkotó 
vizsgálat, pl. RTG felvétel a beteg test-
részről. fontos, hogy ezek a vizsgálatok 
is célzottak kell, hogy legyenek. Példá-
ul: Nem elég egy RTG felvételt kérni a 
térdről. Meg kell pontosan határozni, 
hogy milyen irányú felvételre, milyen 
testtartásban készült felvételre, terhelt 
vagy nem terhelt viszonyok mellett 
készült felvételre van-e szükségünk.  
Ezért nem mindig szerencsés, ha a be-
teg még a vizsgálat előtt, saját indítta-
tásától vezérelten készíttet valamilyen 
RTG felvételt. Gyakori hiba az is, hogy 
az elkészült képalkotó vizsgálatokról a 
betegek csak egy írásos leletet hoznak 
magukkal. Ez olyan, mint amikor valaki 
almát kér, de csak egy szöveges leírást 
kap az almáról. Egyre hangsúlyosab-
ban jelenik meg az egészségügyben 
a digitális tér, az EESzT. Az EESzT-be 
leletek, ambulánslapok, zárójelentések 
kerülnek feltöltésre. A képalkotó diag-
nosztika során készült képi dokumen-
tációt nem lehet feltölteni az EESzT-be, 

ezért az ortopéd sebész sem tudja ott 
később megnézni az elkészült RTG, cT 
vagy MRI képeket. 

A képalkotó vizsgálatokon túl, más hasz-
nos vizsgálatok is segíthetik a diagnózis 
megszületését. Bizonyos esetekben 
laborvizsgálatok válhatnak szükséges-
sé, melyek történhetnek vérből vagy 
puncta tumból. 

Miután megszületett a diagnosis, javas-
latot teszünk a kezelésre. Az esetek nagy 
részében konzervatív módszerekkel is 
jelentős javulás érhető el. Duzzanattal, 
fájdalommal járó sérüléseknél sokat se-
gít a RIcE terápia. (Angol akronim, mely 
a pihentetés, jegelés, kompresszió és 
felpolcolás szavak angol megfelelőinek 
kezdőbetűjéből tevődik össze). Értelem-
szerűen vannak sérülések, ahol ennél 
többre van szükség. A sérült végtagot 
gyakran tanácsos rögzíteni, még akkor 

is, ha nincsen eltörve egyetlen csont 
sem. Régebben ezt gipszeléssel oldották 
meg. Manapság a gipszrögzítés helyett 
gyakran alkalmazható valamilyen orté-
zis. Ilyenek a különböző boka, térd vagy 
csukló rögzítők, kartartók stb. – mondja 
a szakember.

A következő Magazinunkban a megelő-
zésről, illetve a kopásos ízületi beteg-
ségek tüneti kezelésében használatos 
készítményekről tájékoztatjuk olvasóin-
kat.

FiCam, rándUlás 
esetleG 
szalagszakadás? 

CENTRUMUNK 
ORTOPÉD-
TRAUMATOLóGUSA:

DR. MAGOS 
KRISZTIáN

 DR. MAGOS 
 KRISZTIáN 

Budai Magánorvosi Centrum



Magyarország sajnos élen jár a szív-, és érrendszeri 
megbetegedésekben. Éppen emiatt kell még több fi gyelmet 
fordítani ezen betegségek korszerű diagnózisára, kiszűrésére, 
megelőzésére, és – ha már a betegség megjelenik – akkor 
a megfelelő terápiára. 

– A cukorbetegek különleges kockázati 
csoportot jelentenek: náluk fontos a 
rendszeres szűrés, mert a fájdalom-
érzet hiányozhat. Gyakori panasz az 
idegszál károsodásával magyarázható 
neuropathiás fájdalom, érzészavar. 
A cukorbetegeknél sokszor találkozunk 
nem gyógyuló alsó végtagi sebekkel is, 
mely nagy türelmet kíván betegtől és 
orvostól egyaránt; kezelése egy egész 
csapat szakember munkáját igényel-
heti, melyben megvan az angiológus 
sajátos feladata. A cukorbetegek angio-
lógiai vizsgálata még panaszmentesség 
esetén is évente javasolt.

Angiológiai szempontból két nagy 
csoport létezik:
1. az artériás, azaz a szívből eltávozó 
vért vezető rendszer
2. vénás, azaz a szív felé áramló vért 
vezető rendszer.
Az artériás oldal betegségei közül 
kiemelendő:
s a végtagok perifériás érbetegségei,
s a szívinfarktushoz is vezető szívkoszo-
rúér-elmeszesedés,

s a stroke kialakulásában is szerepet 
játszó nyaki erek betegségei,
s (külön nehézséget jelentenek az 
úgynevezett vazospastikus kórképek – 
sokszor évekig jár a beteg panaszaival 
különböző szakrendelésekre, mire eljut 
az angiológushoz).
vénás oldali betegeknél:
s a visszeresedés,
s a vénás keringési elégtelenség sú-
lyosabb formái,
s felületes, esetleg mélyvénás throm-
bosisban szenvedő betegekkel találko-
zunk (ez utóbbi akár halálos tüdőem-
bóliához is vezethet). 
Komolyan kell tehát vennünk még 
a felületes vénák trombózisát is; 
A betegség által érintett pácienseinket 
kivizsgálni, kezelni, s gondosan elle-
nőrizni kell – fi gyelmeztet Dr. Deres 
Péter!
– Az általunk látott kórképek akár az 
egész szervezet betegségére utalhat-
nak (például cukorbetegség, zsíranyag-
csere probléma, thromboembóliás 
események kapcsán rosszindulatú 
megbetegedések). Visszafele is igaz, 
azaz bizonyos betegségek megléte 
fokozhatja angiológiai betegségek 
kialakulásának kockázatát. A közel-
múltban megjelenő, új hatásmechaniz-
musú gyógyszerek már nagy segítséget 
nyújtanak páciensnek és angiológus-
nak, hogy a betegség kifejlődése ellen, 
együtt, hatásosan fel tudjuk venni 
a harcot.
Ne feledje, hogy az érbetegségek nagy 
része progresszív, kezelés nélkül egyre 
rosszabb állapothoz vezet! Az érvizs-
gálat nem jár fájdalommal, ugyanakkor 
szakorvosi közbenjárással akár súlyos, 
életveszélyes betegségeket is lehet 
gyógyítani vagy kialakulásukat meg-
előzni!

24 Zsibbadó, sajgó végtagok, esetleg terhelésre jelentkezô fájdalom? 

mihamarabb 
FordUljon 
angiológUs 
szakorvoshoz!

CENTRUMUNK 
ANGIOLóGUSA:

DR. DERES 
PÉTER PhD

Kiknek javasolt az érszűrő vizsgálat?
– Nemcsak a kockázati tényezőkkel 
rendelkező pácienseket várjuk (cu-
korbetegség, magas koleszterinszint, 
dohányzás, magas vérnyomás, férfi  nem, 
idős kor, vérrokonok körében előforduló 
érbetegségek, tartós ülő-, és állóhely-
zet), hanem a lenti tünetekkel rendel-
kezőket is, hangsúlyozza DR. DERES 
PÉTER, a Pesti Magán orvosi Centrum 
angiológus szakorvosa.
s bizonytalan alsó végtagi fájdalom, 
amely jellegzetes esetben terheléskor 
jelentkezik,
s éjszakai lábikragörcsök,
s alsó végtagok bedagadása, duzzanata,
s lábszárfekély,
s hideg láb,
s bizonytalan láb-, és kézzsibbadás,
s ujjak hirtelen elszíneződése, 
– Az angiológiai szakrendelésen vagy 
igazoljuk az érbetegség meglétét és 
annak megfelelően indítjuk a terápiát, 
vagy kizárjuk az angiológiai eredetet, 
s javaslunk más szakirányú vizsgálatot 
(reumatológia, neurológia stb.) – teszi 
hozzá a szakorvos.

zsiBBADÓ, sAJGÓ vÉGtAGOk, esetLeG terHeLÉsre 
JeLeNtkezÔ FáJDALOM? 
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Várjuk Pácienseinket
röntgen és fogászati CT

részlegünkön is!
RÖNTGENRE VAN SZÜKSÉGE?

JELENTKEZZEN BE MOST!

FOGÁSZATI CT BEJELENTKEZÉS

MEGNYITOTTUNK!

RÖNTGEN
Budai Magánorvosi Centrum
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A KÖVETKEZÓ́  TEVÉKENYSÉGEKKEL
VÁRJUK ÖNÖKET:

Belgyógyászat  |  Bó́rgyógyászat  |  Idegsebészet
Kardiológia  |  Lipidológia  |  Neurológia

Nó́gyógyászat  |  Obezitológia
Ultrahangos vizsgálatok  |  Laboratóriumi vizsgálatok

Budai Magánorvosi Centrum

FOLYAMATOS kedvezmények 

SAVOYA PARK – XI. kerület, Hunyadi János út 19. (Megtalálható az Ételudvar mellett) 

ELÉRHETÓ́K NÁLUNK IS A KORONAVÍRUS TESZTEK!
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további részlegeink, orvosainktovábbi részlegeink, orvosaink
BELGYóGYáSZAT

DR. LUKáCS 
KRISZTINA PhD

DR. BARTOS 
TÍMEA

DR. ANTAL 
ANDREA

DR. PÁCZ 
ALEXANDRA NóRA

DR. DERES 
PÉTER PhD

DR. FÜGEDI 
KATALIN

DR. SIMKOvITS 
DáNIEL

DR. SIMONYI 
GÁBOR PhD

DR. SZőNYI 
MIHáLY

DR. KERKOvITS 
GÁBOR

MEGELőZő 
ORvOSTAN

DR. BÉRES 
ZSUZSANNA

HAEMATOLóGIA

DR. LáSZLó 
ELőD PhD

LIPIDOLóGIA/
OBEZITOLóGIA

DR. SIMONYI 
GÁBOR PhD

STROKE PREvENCIóS 
AMBULANCIA

DR. HORVÁTH 
RITA

UROLóGIA

DR. FAZAKAS 
ZSOLT

PSZICHIáTRIA

DR. MIHáLY 
ANDREA

SÉRv AMBULANCIA

DR. REGőCZI 
TAMáS

DR. SZIJáRTó 
ATTILA

REUMATOLóGIA

FÜL-ORR-GÉGÉSZET

DR. PÁCZ 
ZOLTÁN

DR. ZARÁND 
RAJMUND

GYERMEKGYóGYáSZAT

DR. LáSZTITY 
NATáLIA

DR. áRvAI 
MARIANN

DR. SáPY 
MóNIKA

DR. VARGA 
ANIKó

SÉRv AMBULANCIAREUMATOLóGIA

BUDAI EGÉSZSÉGES ÉLETMóD CENTRUM 
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KUDRON 
EMESE

DR. PÁCZ 
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NóRA
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BERESNYáK 
BEÁTA
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BERNADETT
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DR. REGőCZI 
TAMáS

ARANYÉR 
AMBULANCIA

további részlegeink, orvosaink

NAGY 
MELINDA

BIOLóGIA

DR. ROJKOvICH 
BERNADETTE PhD

DR. GUBA 
KATALIN

FEJFáJáS AMBULANCIA/
NEUROLóGIA

DR. HORVÁTH 
RITA

DR. GUBA 
KATALIN

IDEGSEBÉSZET

DR. SZÉKELY 
PÉTER PÁL

GYERMEKGYóGYáSZAT

ENDOKRINOLóGIA

DR. KOPPáNY 
vIKTóRIA

DR. HERMáNYI 
ZSOLT

DR. ZARÁND 
RAJMUND

DR. TOBISCH 
BORBÁLA

DR. SMOLCZ 
KATALIN

SEBÉSZET

DR. REGőCZI 
TAMáS

FEJFáJáS AMBULANCIA/
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Az akció 2022. január 31-ig érvényes.

Az akció 2022. január 31-ig érvényes.

Az akció 2022. január 31-ig érvényes.

Gasztroenterológiai vizsgálat
Minden gasztroenterológiai vizsgálat árából 
10% kedvezmény a kupon bemutatása esetén 
a Budai Gasztroenterológiai centrumban

Hasi és kismedencei ultrahang  
vizsgálat
Hasi és kismedencei ultrahangra  
20% kedvezmény a kupon bemutatása esetén 
18.000 ft helyett 14.400 Ft

Az akció 2022. január 31-ig érvényes.

Komplex nőgyógyászati szűrés
Komplex nőgyógyászati szűrés a Budai 
Magánorvosi centrumban,  
20% kedvezmény a kupon bemutatása esetén 
22.000 ft helyett 17.600 Ft

Fogászati konzultáció
10.000 ft helyett most 5.000 Ft a konzultációs 
csomag, ami tartalmaz: szájüregi vizsgálatot; 
panoráma felvételt; kezelési terv készítését; 
szájüregi rákszűrést; a kupon bemutatása 
esetén

Az akció 2022. január 31-ig érvényes.

Professzionális laborvizsgálat
A laborvizsgálat tartalmazza: májfunkció, vese-
funkció, köszvény, tumormarker + szakorvosi 
értékelés. 24.000 ft helyett most 16.790 Ft  
a kupon bemutatása esetén

Terheléses EKG
Belgyógyászati szakvizsgálat, terheléses EKG 
vizsgálattal, testösszetétel vizsgálattal,   
vércukor, koleszterinszint méréssel,  
szív-érrendszeri kockázat felméréssel 42.000 ft 
helyett 25.000 Ft a kupon bemutatása esetén

Az akció 2022. január 31-ig érvényes.
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 BUDAI MAGáNORvOSI CENTRUM LABORATóRIUM  
Tel.: +36 (1) 445 0700, 17 óra után: +36 (1) 794 3980  |  www.bmclabor.hu  |  E-mail: recepcio@bmclabor.hu 

1119 Budapest, fehérvári út. 89–95. – bejárat a Kocsis u. felől

 BUDAI GASZTROENTEROLóGIAI CENTRUM  
Tel.: +36 (20) 410 1926, +36 (20) 387 6072  |  www.gasztrocentrum.hu  |  E-mail: recepcio.buda@gasztrocentrum.hu 

1117 Budapest, fehérvári út 82. 1. emelet 4. ajtó

 PESTI GASZTROENTEROLóGIAI CENTRUM  
Tel.: +36 (20) 536 4156  |  www.gasztrocentrum.hu  |  E-mail: recepcio.pest@gasztrocentrum.hu  

1133 Budapest, Kárpát utca 62–64., Helia Thermal Hotel

 PESTI MAGáNORvOSI CENTRUM – HOTEL HELIA RENDELő  
Tel.: +36 (70) 799 9015  |  www.pestimaganrendelo.hu  |  E-mail: pestimaganrendelo@budaimaganrendelo.hu  |  1133 Bp., Kárpát u. 62–64.    

 FOGáSZATI ÉS IMPLANTOLóGIAI CENTRUM BMC DENTAL  
Tel.: +36 (70) 771 5221  |  www.bmcfogaszat.hu  |  info@bmcfogaszat.hu  |  1117 Budapest, fehérvári út 82. 1. emelet

 NEW BEAUTY-ORvOSI ESZTÉTIKA  – Tel.: +36-30-447-7826, +36-70-433-8214  |  Bp.  XIII., Radnóti Miklós utca 9. 1/4  

 BMC – SAvOYA PARK  – XI. kerület, Hunyadi János út 19.  (Megtalálható az Ételudvar mellett)

Az ön egészsége fontos számunkra!
VáRJUK SzERETETTEL!

Budai Magánorvosi Centrum

Budai Magánorvosi Centrum

Budai Magánorvosi Centrum

Budai Magánorvosi Centrum


