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KELET 

Idén is meghirdették 
az év orvosa pályázatot  
BUDAPEST. Idén a gyerekek is 
bemutathatják, azaz lerajzol-
hatják a doktor nénivel, vagy 
bácsival kapcsolatos legked-
vesebb történetüket a ked-
den indult Astellas-díj – Az 
év orvosa 2012 pályázaton. 
A gyermekrajzpályázatra a 
szervezők 9–14 évesek rajzait, 
zsírkréta és egyéb olyan mun-
káit várják, amelyek bemu-
tatják doktor nénijükről/bá-
csijukról szóló legkedvesebb 
történetüket.

Újdonság az is, hogy a kö-
zönségjelölés során beküldött 
betegtörténeteknek mostan-
tól mindig az adott pályázati 
évhez kell kötődniük, azaz a 
korábbi, több évvel, vagy akár 
évtizeddel ezelőtti esetek le-
írásával nem lehet érvényes 
jelölést kezdeményezni. Je-
lölteket betegtörténet bekül-

désével december 11-éig lehet 
állítani, a közönségszavazás 
december 18-tól január 31-éig 
tart, eredményt február ele-
jén hirdetnek.

A közönségjelöléssel, illet-
ve a beküldött történetekkel 
kapcsolatos változás, hogy 
azok előzsűrizését és a dön-
tőbe továbbjutók kiválasz-
tását a korábban Astellas-
közönségdíjat nyert orvosok 
végzik majd. A tavalyi pályá-
zat egyik újdonsága volt, hogy 
a közönségjelölés mellett a 
szakmai felterjesztések is 
zöld utat kaptak. A kezdemé-
nyezés sikeresnek bizonyult, 
ezen a vonalon egyetlen év 
alatt, közel 80 orvos vált az 
Astellas-díj várományosává.     
További részletek a a www.
astellasazorvosokert.hu olda-
lon olvashatóak.  MTI/KM

Az ekcéma jól látható 
tünetei: vörös, viszkető 
foltok, nedvedző hólya-
gocskák, rohamszerű 
viszketési inger. 

NYÍREGYHÁZA. Az ekcéma az 
egyik leggyakoribb bőrbe-
tegség, a világ népességének 
10 százaléka szenved vala-
milyen fajtájában. Az egyes 
anyagok irritáció (toxikus 
irritatív dermatitis) vagy aller-
giás reakció (allergiás kontakt 
dermatitis) révén okozhatnak 
bőrgyulladást. Táplálkozás, 
stressz, öröklött hajlam, koz-
metikum vagy ékszerek okoz-
zák? Erre is választ kerestek 
olvasóink az ekcémával kap-
csolatban.

– Az ekcéma a bőr krónikus, 
gyulladásos, az immunmű-

ködés egyensúlyának zavara 
miatt kialakuló betegsége. Jel-
lemző tünetei a száraz, erősen 
viszkető bőr, amely a folyto-
nos dörzsölés és vakarás miatt 
megvastagszik, a ráncok men-
tén és a bőrhajlatokban kisebe-
sedik; a végtagokon a leggyako-
ribb – magyarázta dr. Beleznay 
Gyöngyike bőrgyógyász–
kozmetológus szakorvos, a 
Derma-Art Bőrgyógyászati 
Magánklinika tulajdonosa. 
Fontos tudni, hogy az ekcé-
ma rendszerint hullámokban 
jelentkezik: a beteg bőrfelület 
állapota egy időre jelentősen 
javul, majd időnként kiújul és 
fellángol a bőrgyulladás.

A környezeti hatások (pél-
dául a szappanok, a házi por, 
illetve a házipor-atka ürülé-
ke, táplálékkal bevitt vagy a 
légutakon keresztül bekerülő 
allergének, mosószerek, koz-
metikumok) befolyásolhatják 
az ekcéma kialakulásának va-
lószínűségét, csakúgy, mint a 
betegség időnkénti fellángo-
lását. Az atópiás dermatitiszt 
azonban nemcsak külső hatás 
válthatja ki, hiszen ugyanaz 

a vegyi anyag nem okoz min-
denkiben tüneteket, hanem a 
beteg szervezetétől, sőt, pszi-
chés állapotától is függ, hogy 
kialakul-e a bőrtünet(hajlam). 
Például állandó stressz hatá-
sának kitéve romlik a szerve-
zet ellenállóképessége.

Egy édesanya arra panasz-
kodott, hogy 3 éve ekcémás a 
kislánya talpa, nagyon gyak-
ran viszket, megvastagszik, 
bereped és lehámlik a bőre.

– Az ekcéma tünetmen-
tesíthető, azonban újból 
megjelenhetnek változó 
intenzitással. Fenntartó ke-
zelésre van szükség a tünet-
mentesítő kúra befejeztével, 

hogy a bőrtünetek ne újulja-
nak ki – mondta a szakorvos. 
Gyulladáscsökkentő hatású, 
vényköteles készítményekkel 
néhány nap alatt gyors javu-
lást lehet elérni, majd olyan 
fenntartó, bőrgondozó keze-
lésre javallt átállni, mely nem 
jelent további gyógyszerter-
helést. Így hatékony és biz-
tonságos kezelési javaslat ál-
lítható össze a beteg számára.

Toxikus irritatív dermatitisz 
esetén valamilyen irritáló 
anyag (kémiai anyagok, koz-
metikumok) a bőrön akut 
gyulladást hoz létre. A bőr 
élénkvörös, meleg tapintású 
lesz, feszül, felszíne fényes. A 
nagyfokú gyulladás következ-
tében hólyagok, nedvezés ala-
kul ki, hámlás jelentkezik, égő, 
viszkető érzés kíséretében.

– Az allergiás reakció ese-
tében egy bizonyos anyaggal 
való érintkezés (néha esetleg 
az első néhány érintkezés) még 
nem hoz létre reakciót, a kö-
vetkező alkalommal már 4–24 
órán belül viszketést és bőr-
gyulladást okozhat. A tünetek 
súlyossága változó, az enyhe 
bőrpírtól a hólyagképződéssel 
járó duzzanatig terjedhet. Elő-
ször csak azon a helyen jelent-
kezik, ahol a bőr érintkezett az 
allergénnel, később a test más 
részeire is átterjedhet. A szer-
vezet a már kialakult allergiát 
évekig „nem felejti el” – említi 
Beleznay Gyöngyike.  KM

A viszkető bőrgyulladásról

A szakértőnk: dr. Beleznay Gyöngyike  FOTÓ: RACSKÓ TIBOR

Az életkorral változnak
Az ekcéma tünetei szabad 
szemmel is jól láthatóak. Vörös 
foltokkal, először nedvedző 
hólyagocskákkal jelentkezik, 
majd a hólyagok felszakadva 
beszáradnak. A tüneteket ro-
hamszerű viszketési ingerek 
kísérik. A kisgyermekkori for-
mára a rendkívül száraz bőr 

mellett a végtagok hajlataiban, 
a nyakon, a fül mögött és a 
szem körül kialakuló, általában 
erős viszketéssel járó bőrgyul-
ladás a jellemző. A tinédzser- 
és felnőttkori formánál a fenti 
tünetekhez a tenyereken és a 
talpakon megjelenő ekcéma is 
társulhat.

MAGYARORSZÁG
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 Az egészség jegyében
A Magyar Vöröskereszt megyei szervezetének standján a 
vérnyomásukat és a vércukorszintjüket is megmérethették a 
Pályaválasztási kiállításra kilátogatók.   FOTÓ:  SIPEKI PÉTER

Az előfizető
kérdez
A szakember 
válaszol

Előállító: Dr. Péntek István Laboratóriuma,Előállító: Dr. Péntek István Laboratóriuma,
1221 Budapest, Hittérítő út 14.1221 Budapest, Hittérítő út 14.�/fax: +36-1-424-8339/fax: +36-1-424-8339

Jó tudni, hogy
biztonsággal és eredményesen gyógyíthatóak abiztonsággal és eredményesen gyógyíthatóak a

reuma – ízületi izomláz gyulladások – rándulások 
– fi camok –  görcsös fájdalmak – aknés 

megbetegedések – ekcéma – felületi zúzódások, 
ha használja a HUMINÓ-oldat (www.humino.hu) készítményt, 
amely a Hévíz-környéki tőzegiszapból kinyert huminsav-koncentrátum.

Ma már több ezer beteg megelégedéssel használja bedörzsöléssel vagy pakolással. 
Mellékhatása: a bőr (arc, kéz, nyak) ránctalanítása.

Kapható: az előállítónál, 
patikákban, fi totékákban.
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Mikor ajánljuk a Sóbarlangot?Mikor ajánljuk a Sóbarlangot?
EgészségmegőrzésEgészségmegőrzés• • 
AllergiaAllergia• • 
Felső és alsó légúti megbetegedésekFelső és alsó légúti megbetegedések• • 
StresszoldásStresszoldás• • 
Gyermekeknek• • 

Gerinc és ízületi megbetegedések• • 
Idült nőgyógyászati problémákIdült nőgyógyászati problémák• • 
RelaxációRelaxáció• • 
Bőrgyógyászati problémákBőrgyógyászati problémák• • 

Mikor ajánljuk a Sómelegedő Kuckót?Mikor ajánljuk a Sómelegedő Kuckót?

Szolgáltatásaink: Szolgáltatásaink: 
LégzőtornaLégzőtorna• • 
Relaxáció Relaxáció • • 
Orvosi tanácsadásOrvosi tanácsadás• • 
„Wellness kávé”„Wellness kávé”• • 

Elérhetőségeink:Elérhetőségeink:
Nyíregyháza, Dózsa Gy. u. 56.Nyíregyháza, Dózsa Gy. u. 56.

Bejelentkezés: 20/501-1739Bejelentkezés: 20/501-1739
Orvosi tanácsadás: 20/468-7258Orvosi tanácsadás: 20/468-7258

facebook.com sóbarlangozók klubjafacebook.com sóbarlangozók klubja w
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HIRDETÉSEK

HIRDETÉSEK

www.szabolcsoptika.hu

Keresse az üzletünkben!!!

Rendel:  Dr. Szabó IrénDr. Szabó Irén  szemorvos
Dr. Balla SzabolcsDr. Balla Szabolcs  orvos

Havonta megújuló akciók!Havonta megújuló akciók!
Ügyfeleinknek ingyenes parkolási Ügyfeleinknek ingyenes parkolási 

lehetőség az Optika előtt!lehetőség az Optika előtt!

Komplett szemüveg, Venus Komplett szemüveg, Venus 
keret és antireflex réteggel keret és antireflex réteggel 
ellátott lencse 4900 Ft-ért!ellátott lencse 4900 Ft-ért!

2012. október és november hónapban2012. október és november hónapban

A látásvizsgálat ingyenes.A látásvizsgálat ingyenes.

Nyíregyháza, Bocskai u. 51. � 42/400-154
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DENFO FOGSORCENTRUM 
Nyíregyháza, Korányi-Sipkay u. sarok 

(Korányi úti körforgalomtól a 2. köz jobbra)
� 42/443 610

hagyományos fogsorok,• 
ínykímélő, puha fogsorok és • 
bélelések,
rugalmas, törhetetlen amerikai • 
protézisek,
régi protézisek javítása, bélelése, • 
fényezése, újítása,
fogsorrepedés ragasztás 0 Ft.• 

Reggel jön, este protézissel megy.

FOGSORKÉSZÍTÉS! 
ŐSZI ÁRHULLATÓŐSZI ÁRHULLATÓ
AKCIÓ CSAK ITT!AKCIÓ CSAK ITT!

Most csináltassa fogát Most csináltassa fogát 
50% kedvezménnyel!
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� 70/383-69-54, 30/539-8035

GYÓGYMASSZŐRGYÓGYMASSZŐR
nysz: 527260100105201

és manikűr-pedikürés manikűr-pedikür  
tanfolyam indultanfolyam indul

. szervezésésbena Leg-ol Bt. szervezésésben 
(00192-2009).

lyamatosan lehet Folyamatosan lehet 
csatlakozni!csatlakozni!
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Általános bőrgyógyászat:•  
pattanásos bőr komplex keze-
lése, hajhullás kivizsgálása és 
kezelése, allergia, pikkelysö-
mör, fertőző bőrbetegségek, 
esztétikai hibák ellátása
gyermekbőrgyógyászat• 
számítógépes anyajegy- • 
és bőrrák szűrés
Bőrsebészet: • anyajegy- 
és növedék eltávolítás, 
benőtt köröm műtéte
gyógypedikűr• 

ráncfeltöltés, ajakfeltöltés• 
botox• 
Drakula terápia• 
lézeres szőrtelenítés • 
és bőrfi atalítás
visszér kezelés• 
amerikai mélyhámlasztás• 
Orvosi fogyókúra-komplex • 
program
injekciós zsírbontás, • 
gépi fogyasztó kezelések
kozmetika• 
dermokozmetikumok • 

DERMA-ARTDERMA-ART
B Ő R G Y Ó G YÁ S Z AT I  M A G Á N K L I N I K A

Nyíregyháza, Dózsa Gy. u. 60. (Rendelés minden nap!)
ELŐJEGYZÉS: 42/506 091 és 30/554 0848 – WWW.DERMAART.HU

Dr. Beleznay Gyöngyike 
bőrgyógyász-kozmetológus szakorvos

forgalmazása
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Alsó fogsorviselők gyakori problé-
mája az íny föltöréséből adódó fájda-
lom. Mások arra panaszkodnak, hogy 
eltörik, megreped, kiesik a protézisük. 
Gyakori panasz, hogy elégedetlenek 
most csináltatott fogukkal mondván: 
túl nagyok a fogak, előreállóak, lófog, 
vastag az alaplemez, étkezni nem tu-
dok vele, mert magas a harapás, tele 
van a szám stb. A Denfo Fogsorcent-
rumban elmondhatja mi nem tetszik, 
miért elégedetlen jelenlegi pótlásá-
val. Megoldjuk, és megcsináljuk úgy, 
ahogy szeretné.

Itt van mindjárt egy: a teljes alsó 
protézis stabilitása  elégtelen, fájdal-

mat okoz a viselőjének, sokszori kor-
rekció után is töri az ínyt. Az alsó total 
protézist nagyon nehéz megszokni, 
vannak akik sohasem tudják. 

A több éve bejáratott ínykímélő 
módszerrel azokon segítünk, akiknek 
gondot okoz a viselés különösen rá-
gáskor. A több nemzetközi nagydíjat 
elnyert, bevizsgált, puhán maradó 
protézisanyag a megoldás, melyet  a 
Denfo cégnél alkalmazunk. A protézis 
alsó, ínnyel érintkező felülete készül 

az új, puha anyagból. Elsősorban total 
alsóknál alkalmazzuk. 
Jellemzői:
az ínyföltörés okozta fájdalom • 
megszűnik
akik nem tudták hordani az alsót, • 
azok is viselik
nagyon lesorvadt íny esetén is al-• 
kalmazható
könnyebben megszokható, kényel-• 
mes viselet
jobban tapad, nem esik ki• 

régi, kemény protézis is párnázha-• 
tó.
Őszi Árhullató Akció! Csak itt! Ha-

gyományos alsó-fölső fogsor nyugdí-
jasoknak csak ötvenkilencezer forint 
október 20-ig.

Az Amerikai Egyesült Államok-
ban kifejlesztett rugalmas, törhetetlen 
Valplast termoprotéziseinket (nem té-
vesztendő össze  a puhával, mert en-
nek anyaga nylon!), azoknak ajánljuk 
akiknek gyakran eltörik, megreped 

a fogsoruk.  Könnyű, vékony, rugal-
mas, esztétikus és ami a legfontosabb, 
garantáltan törhetetlen. Nincsenek 
rajta csúnya fémkapcsok: a hajlékony 
ínykapcsok (melyek egyszínűek az 
ínnyel) biztosítják a jó fekvést, hely-
ben maradást. A hagyományos fog-
sorra allergiások is ezt csináltatják. 

Örömmel értesítjük Önöket, hogy 
csak mi alkalmazzuk az alsó protézi-
seket helyben tartó rugók beépítését. 
Ezek az eszközök az állkapocshoz 

szorítják a nehezen megszokható teljes 
alsó fogat. Segítségükkel nem mozog, 
nem esik ki az alsó fogsor. Olcsóbb, 
gyorsabb és fájdalommentesebb meg-
oldás az implantátumokkal szemben. 
Igen jó eredményekkel alkalmazzuk 
teljes alsó protéziseknél a stabilitás 
növelésére. 

Telephelyünkön az összes  fogpót-
lásféleség megtekinthető, fogorvos 
kollégánkkal rendbehozzuk fogát. 
Üdülési csekk elfogadás, egészség-
pénztárakkal szerződés.  Nyíregyhá-
za, Korányi-Sipkay u. sarok, a Bánki 
iskola után a 2. utca jobbra. (42) 443 
610, 8–16.

Hajlékony, termoplasztikus protézis
Alsó teljes protézisek rögzítése egy új rugós eljárással

      

A fotókat a kelet@inform.hu e-mail címre vagy a szerkesztőség 
címére (4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. u. 4–6.) várjuk.

Küldjön nekünk babafotót
Egy gyermek érkezése a legnagyobb 
boldogság a család életében.  Arra 
bíztatjuk a büszke szülőket, nagyszülő-
ket, küldjenek nekünk egy hagyományos 
vagy digitális képet az új családtagról 
(legfeljebb egyéves korig), mellékelve 
hozzá a legfontosabb információkat: 
a gyermek és mindkét szülő nevét, a 
baba születési helyét és idejét, a család 
pontos lakcímét és telefonszámát. 
A beküldött fotók felkerülnek a 
családivilág.hu portálra is, ahol érté-
kes nyereményeket hozhatnak a sza-
vazatok. Mindössze ennyit kérünk, 
és a gyermek képe ingyenesen megjelenik a Kelet-Magyarországban!

A naturkozmetikumok használata java-
solható, de tudnunk kell, hogy bizonyos 
gyógynövények erős allergénként is 
szerepelhetnek.
Az ekcémás betegeknek nagy fi gyelmet 
kell fordítaniuk bőrük megfelelő hidra-
tálására. Kádban való hosszas fürdőzés 
helyett válasszuk inkább a zuhanyozást, 
utána speciális bőrnyugtató testápoló 
használata ajánlott.
Tisztálkodáshoz és szépségápoláshoz 
válasszuk a gyógyszertárban beszerezhe-
tő, speciálisan az ekcémás bőr ápolására 
kifejlesztett illatanyag- és színezékmentes 
készítményeket.
Az étkezések során – a táplálékallergiás 
betegek kivételével – nem szükséges kü-
lön diétát tartani. Táplálkozásunk legyen 
változatos, friss összetevőkben gazdag. 
A tartósítószereket és adalékanyagokat 
érdemes elkerülnünk. Az erős, fűszeres 
ételek fogyasztása nem javasolt, mivel 
ezek a verejtékkel távozva fokozhatják a 
tüneteket.
A ruházat megválasztásánál ügyeljünk 
rá, hogy a bőrrel lehetőleg csak pamut 
ruhanemű érintkezzen.

Hasznos tanácsok


