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A pszoriázis az életet 
nem veszélyezteti, de 
egyike az életminőséget 
nagymértékben rontó 
bőrbetegségeknek.

NYÍREGYHÁZA. Lélegzetvétel-
nyi szünete sem volt dr. 
Beleznay Gyöngyike bőrgyó-
gyász-kozmetológus szak-
orvosnak, a Derma-Art Bőr-
gyógyászati Magánklinika 
tulajdonosának azalatt az egy 
óra alatt, míg olvasóink kér-
déseire válaszolt telefonon, s 
e-mailben is tucatnyian kér-
ték a segítségét.

– Az olvasói kérdések, pa-
naszok számos betegséget 
érintettek a melanomától az 
ekzémán át a pikkelysömörig, 
s életkorban is igen széles volt 
a spektrum, hiszen tizenéve-
sek éppúgy érdeklődtek, mint 
a 70 felettiek – összegezte a ta-
pasztalatokat a bőrgyógyász-
kozmetológus. 

Nem fertőző!
Legtöbben a pikkelysömör-
rel kapcsolatban fogalmaz-
tak meg kérdést, észrevé-
telt, és kértek tanácsot, így 
a pszoriázissal foglalkozunk 
bővebben.

– Ez talán nem véletlen, hi-
szen a pszoriázis a krónikus 
bőrbetegségek közül az egyik 
leggyakrabban előforduló, 

nem fertőző betegség, mely 
a bőrt, körmöket, ízületeket 
érintő elváltozás. A pszoriázis 
ma még véglegesen nem gyó-
gyítható, de a tünetek csök-
kenthetőek. A pikkelysömör 
nemcsak a bőr betegsége, ha-
nem immunrendszeri zavar 
lévén az egész szervezetben 
zajló folyamat. A bőrtünetek-
hez súlyos panaszok, kisízü-
leti fájdalmak és gyulladások 
következtében fellépő moz-
gáskorlátozottság is társulhat. 
A bőrt elcsúfító sömörös foltok 
nem csak viszketésükkel okoz-

nak kellemetlenséget, lelki, 
önelfogadási problémákkal is 
tetézhetik a bajt. A pszoriázis 
az életet nem veszélyezteti, 
de egyike az életminőséget 
nagymértékben rontó bőrbe-
tegségeknek – foglalta össze 
a legfontosabb tudnivalókat a 
betegségről a bőrgyógyász. 

A pikkelysömör semmilyen 
formában nem fertőz, a beteg 
pszoriázis környezetére nem 
veszélyes. A pikkelysömör a 
belső szerveket nem betegí-
ti meg, ízületi panaszokkal 
azonban társulhat. A belső 
szervi betegségek viszont 
ronthatják vagy provokálhat-
ják a pszoriázist. 

 
Gyakran a hajas fejbőrön 
kezdődik
– A nőket és férfi akat egyenlő 
mértékben betegíti meg. Leg-
gyakrabban a 15–35 év közöt-

ti személyeket sújtja, és sok 
esetben a hajas fejbőrön kez-
dődik – válaszolta egy máté-
szalkai olvasónk kérdésére a 
szakorvos. 

– Hogyan lehet felismer-
ni a pikkelysömört? – érke-
zett a következő kérdés. – A 
pszoriázis tünetei jellegze-
tesek, az ép bőrtől jól körül-
írtan elhatárolódik, ezüs-
tösen hámlik és egy vagy 
több kiemelkedő, vörös 
plakkos elváltozás alkotja. A 
pszoriázisos plakkokat a bőr 
sejtjeinek kórosan felgyorsult 
osztódása okozza. Általában 
egy vagy több apró plakk for-
májában jelenik meg először 
a fejbőrön, a könyökökön, a 
térdeken, a háton vagy a far-
pofákon. Bár az első plakkok 
pár hónap után maguktól 
visszafejlődhetnek, de meg 
is maradhatnak: ekkor össze-
folynak és nagyobb plakkokat 
formálnak. A vaskos plakkok 
a tenyereken, a talpakon, a 
nemi szervek hajlatainál is 
megjelenhetnek. 

 
Hajlam és provokáló faktorok
Mi okozza a pikkelysömört, és 
hogyan lehet gyógyítani, mert 
az elmúlt évek során számos 
„kencét” írtak már fel, de egyik 
sem volt hatásos – írta e-mail-
ben nyíregyházi olvasónk.

– A pikkelysömör kialaku-
lásában veleszületett hajlam, 
és környezeti, úgynevezett 
provokáló faktorok játszanak 
szerepet. Ahhoz, hogy pik-
kelysömör kialakuljon, a 
veleszületett hajlamot meg-
jelenítő, külső környezeti, 
provokáló faktorok hatása is 
szükséges. A „külső” hatás le-
het belső betegség is. KM

Célkeresztben a pszoriázis

A pikkelysömör megjelenési formái
Eritroderma pszoriátikában a bőr testszerte vörössé és hámlóvá válik. A hámláson túl a 
bőr nagy területen történő, néha az egész testfelszínre kiterjedő kivörösödése jellemzi. 
Az erythrodermás psoriasist nem ritkán láz és fájdalom kíséri. Egy másik ritka forma, 
a gennyhólyagokkal járó pikkelysömör – pszoriázis pusztulóza –, melyben kisebb-na-
gyobb gennyes hólyagok (pusztulák) alakulnak ki a tenyéren és a talpon.
A psoriasis guttata jellegzetessége, hogy a hason, háton és a végtagok bőrén apró 
vörös foltok keletkeznek, melyek hirtelen, esetleg streptococcus fertőzés lezajlása 
után tűnnek elő. 

A pikkelysömör nem 
gyógyítható, de kezelhető

NYÍREGYHÁZA. – Sokan a 
pszoriázisban szenvedők kö-
zül sincsenek tisztában azzal, 
hogy a tünetek enyhítéséhez 
és a foltok visszahúzódásához 
életmódszerű változtatások-
ra, odafi gyelésre van szükség 
– említi Beleznay Gyöngyike. 
– Az enyhe és középsúlyos 
pszoriázisban szenvedőknek 
jelentős változást hozhat a 
napi szintű, komplex ápo-
lás természetes alapú, erre 
a bőrbetegségre kifejlesztett  
készítményekkel. Különösen, 
ha ez kiegészül az életmód 
megváltoztatásával: a meg-
felelő étrenddel és a stressz 
csökkentésével. Súlyos pszo-
riázis esetében az orvosi 
felügyelet elengedhetetlen! 
Minden beteg számára egyé-
nileg a tünetek súlyossága, és 
egyéb betegségei fi gyelembe-
vételével szükséges összeállí-
tani a kezelést.

Enyhébb esetekben he-
lyi kezelés javasolható, a 

plakkokon látható pikkelye-
ket el kell távolítani hám-
lasztókkal (pl. 10 százalékos 
carbamidos, 5–10 százalékos 
szaliciles kenőccsel, sós für-
dőkkel). A plakkokra alkal-
mazhatók a steroid tartalmú 
kenőcsök, krémek, oldatok, 
melyek a gyulladást csökken-
tik. Kenőcs formában alkal-
maznak A-vitamin analógokat 
(calcipotriol, tacalcitol).

Hatásos a fénykezelés
Súlyosabb, nagyon kiterjedt 
esetekben a pikkelysömör 
helyi kezelése mellett bel-
ső, gyógyszeres terápiára is 
szükség lehet. Jó hatásúak az 
A-vitamin szintetikus szár-
mazékai, a retinoidok, me-
lyek a szarusodás folyamatát 
normalizálják. Nagyon jó ha-
tású pikkelysömör esetében 
az ún. fénykezelés. Mind az 
UV-A, mind az UV-B spektru-
mú fényt használják. Speciá-
lis formája a fényérzékenyí-
tő szerrel történő kezelést 
követően alkalmazott UV-A 
(PUV-A) kezelés, illetve a 
szűk spektrumú UV-B terá-
pia – sorolta a bőrgyógyász-
kozmetológus.  KM

Kezelési módok
Fizikoterápia, fürdők
A helyi kezelésre különböző fi zikoterápi-
ás beavatkozások is szóba jöhetnek. Így 
heti 3 alkalommal ultrahangos kezelés, 
42–45 °C-on 20 percen át, vagy UV-B 
295–305 nm 2mw/cm2 ultraibolya 
sugárzás 3 percig heti 3 alkalommal. A 
fürdők közül első helyen a napi fél órás 
napfürdő lehet hatásos. Hasonlóan ked-
vező, enyhítő hatásúnak bizonyult a sók 
helyi borogatásra történő használata. 
Speciális diéta
A gyógyulás kulcsfontosságú eleme a 
céltudatos táplálkozás, speciális diéta. 
Mindenekelőtt csökkenteni kell a cukor, a 

hús, az állati zsír, az alkohol fogyasztá-
sát. Növelni kell a zöld rostos növények, 
a tengeri halak és a müzlik részesedését 
a táplálékban. Különösen hasznosak 
lehetnek a gyógyulási folyamat elősegí-
tésében az omega-3 zsírsavak. 
Stressz, elsavasodás
A betegség kialakulásában nagy szere-
pet játszik a stressz és a szervezet hosszú 
ideje fennálló, többszörös mérgezőanya-
gokkal való telítettsége, az elsavasodás, 
és a sav-bázis egyensúly megbomlása. 
A terápiás folyamat kezdetén ezért 
fontos a szervezet minél tökéletesebb 
méregtelenítése.

Az előfizető
kérdez
A szakember vála-
szol

A telefonnál dr. Beleznay Gyöngyike  FOTÓ: SIPEKI PÉTER

HÁZ, HÁZRÉSZCSERE

  572038

Nyíregyháza, Kemecsei úton 1120
nm területen hatalmas fenyőfák
között háromszintes kis ház eladó,
nagykállói, nyírbátori, orosi csere
érdekel. Ár: 10 M Ft. Tel.: 0630/
9455−367.

ALBÉRLETKÍNÁLAT

  572121

 Nagykálló belvárosában
nagyméretű ház, berendezett
konyhával kiadó. Érd.: 0620/562−
4130

  572252

Nyíregyháza belvárosában felújított
2 szobás lakás hosszabb távra
kiadó. Ár: 50 E Ft/hó. Érd.: 0630/
9586−757.

ÜZLET, MÛHELY, IRODA

  573612

Döge központjában 13 éve működő
100 Ft−os bolt üzemeltetése átadó.
Tel.: 0620/4272−802.

AUTÓ

  571636

Készpénzes autófelvásárlás napi
legmagasabb áron, akár hitellel ter−
heltre is. Tel: 20/938−3151.

JÁRMÛKERESÉS

  530729

A Rodi Autó Kft. törött, totálkáros,
ép autót vásárol 200EFt−ig. Szállí−
tás megoldható. 0620/250−8061.

ÉLELMISZER, TAKARMÁNY

  573619

Őszi árpa eladó. Iár: 7 E Ft/q. Érd.:
0630/494−3734.

  572984

 Egri lányka borszőlő eladó. Érd.
0620/466−5769.

  572379

 Kelkáposzta , lila hagyma, vörös
káposzta, gyalult káposzta eladó.
Érd: 06−20−9−81−81−85

  569805

Körbálás szalma, széna, kisbálás
szalma, kukorica és búza eladó
vagy cserélhető HW−80−11−es vagy
HW 60−11 pótkocsira. Tel.: 0630/
911−6854.

  572765

 Körbálás csutka eladó. Ár: 7 E
Ft/db. Érd.: 0620/523−0024.

  568540

KUKORICATERMELŐK FIGYELEM!
Vaja Gabona Kft. a Boglyatanyai
telepén, megkezdte az idei kuko−
rica felvásárlását. Korrekt mérés,
gyors fizetés, napi áron. Érd.: 30/
9283404, 30/4341516

  572930

Takármány burgonya zsákolva, kéz−
zel válogatot, eladó. Á: 20 Ft/kg.
Érd. 0630/239−8296.

ÁLLAT

  572223

Eladó vagy lóra cserélhető! Hintó
250.000.−ft, egy pár hintós
szerszám 160.000.−ft Mándok, 06−
20−3356−199

  573299

Eladók választási magyar tarka
bikaborjak rendezett papírokkal.
Érd.: 0670/417−6296.

  573443

Fehér magyar hízott
pecsenyekacsák 4 kg−osak, 1500
Ft/db. Érd.: 0620/474−6838.

  572312

Fehér vágnivaló húscsirke kapható.
Nyíregyháza, Tiszavasvári út,
Benkőbokor. 0620/9436−466.

  572110

Gyönyörű kiscicákat ajándékoznék,
csak állatbarátoknak. Érd.: 42/409−
588.

  573461

Méhcsaládok 20 db NB kaptárak−
ban eladók. Érd.: 06−30/465−1490.

  572993

Piros Fríz borjú 200 kg−os és egy 6
hónapos csődőrcsikó eladó, vagy
hízó csere érdekel. Érd.: 0620/
239−7711.

  571416

Piros, továbbtartásra alkalmas 2
kg körüli csirke 40 db−tól házhoz
szállítással is eladó! 70/4593−220

  573196

Süldők eladók Nyíregyházán. Érd.:
0630/333−7140.

  573219

SÜLDŐK és terménydaráló eladó.
Kisvárda, 06−70−259−4884

  572757

Szabadtartásos jércék eladók. Érd.:
0630/3211−940.

  572752

Vágni való nyulak eladók.
Kállósemjén. Érd.: 0620/261−
0292.

  572269

Vörös tojó hibridek 800 Ft/db. Szál−
lítás ingyen. Tel.: 0630/2297−821.

  573597

11 db vegyes korú szürkemarha
eladó vagy traktor csere érdekel.
Ugyanott 2 db kanca ló, 1 db póni
csődőr stráffal, szerszámmal eladó.
Érd.: 0630/2062−005, 0670/770−
3301.

  572973

110−120 kg−os hízók és 1 db 3
hónapos hasas koca eladók. Érd.:
0630/858−3172.

  573541

3 mázsás 6 hónapos magyartarka
bika eladó. Érd.: 0630/4533−390.

  572988

35 db anyajuh novemberi elléssel
eladó .Érd: 06−20−217−8435

NÖVÉNY

  568872

CSÍKOS nyers és száraz napraforgó
felvásárlást megkezdtük, érte
megyünk.06−70−308−8249

  572166

Frissen bugázott napraforgót
vásárolok, nyersen és szárazon
egyaránt. Érd.: 0630/238−1525.

  573472

Szedd−Magad−Alma Akció
Tiszadada−Rázompusztán. Kis és
nagy tételben. (Idared−Jonatán−
Chiftain−Starkin) A hét minden
napján, telefonos egyeztetés
alapján. Fekete Gyula:
06309831012

  572786

Tritikálé eladó, de vetőmagnak is
jó. Érd.: 0630/368−6798.

  573168

4 mázsa borszőlő 100 Ft/kg eladó.
Érd.: 0620/324−7289.

  573212

50 db nagy körbálás szalma eladó.
Érd.: 0630/8982−675.

SZOLGÁLTATÁS KÍNÁLAT

  571270

Aszfaltozást,útépítést,kátyúzást
garanciával vállalok.30/291−1351

  572916

ER−ZSO Bt. Redőny, reluxa, sza−
lagfüggöny, harmonikaajtó, heve−
derzár, szúnyogháló, roletta.
Küszöbborítás. Műanyag és fa
nyílászárók, párkányok forgalma−
zás, szerelés. Gurtnicsere.
DRISZKU ZSOLT. 42/492−090,
30/522−2170.

SZOLGÁLTATÁS KERESÉS

  572970

TAKARÍTÁST és házimunkát válla−
lunk a megye egész területén, akár
vegyszerek nélkül is.
Magánszemélyek, közületek és
cégek részére. 06−70−362−5725

VÁLLALKOZÁS

  572480

Külföldi cég meglévő munkáihoz
keres: közmű−mélyépítő cégeket
alvállalkozásba. 20/354−7046.

MUNKAHELYET KÍNÁL

  572168

Külföldi hajós és szárazföldi
munkák, kereseti lehetőség 300−
800.000 Ft! A Mi tapasztalatunk−
kal a Te sikeredért!
www.hajopincer.hu (0630) 301−
4088

  572263

 Nyíregyházi Étterem és Bowling
Clubba szakirányú végzettségű
felszolgálót és szakácsot felves−
zünk. Jelentkezni fényképes
önéletrajzzal, Nyíregyháza, Pazonyi
tér 9−10.

  572064

Vagyonőrt keresünk nagykállói üzlet
őrzésére. Havibér 70−75.000 Ft.
Tel.. 06−70/328−6452.

  573610

Gyors elhelyezkedés! OKJ−s Bizton−
sági őr tanfolyam indul Nyíregyházán
október 6−án és 21−én. Fegyver−
vizsga kedvező áron! 06−20−233−
30−30. Fnysz: 00313−2008,
www.testormester.hu

OKTATÁST VÁLLAL

  559387

Angol egyéni nyelvoktatás olcsón.
Időpont egyeztetés: 0630/234−
3519. "KNOWLEDGE IS POWER".

  571902

ANGOL, NÉMET nyelvvizsga előké
szítő indul40óra/24.900Ft LONDON
Nyelviskola 42/406−847 nysz916−

  571903

Eszperantó kezdő indul 8−án!
100ó/45.000Ft 30/911−6567
nysz916−2008

  571898

NÉMET, ANGOL kezdő indul 6−án!
London Nyelviskola 30/911−6567
nysz916−2008

572131

Október 15−én angol, német
kezdő nyelvtanfolyam indul. Big
Ben Nyelviskola, 42/400−813.
Nysz: 01090−2009

Targoncavezető, Földmunkagép−
kezelő tanfolyam indul Mándokon.
Tel.: 30/566−5078

KÖZLEMÉNY

  566950

Bentlakásos idősek otthona azon−
nali költözéssel lakóit keresi. Tel.:
42/465−180, 20/275−4840.

VEGYES

  572465

Akác, alma tüzifa, SZÉN 1200 Ft−
tól. Szállítás megoldható. Tel.:
0670/251−6925.

  572467

Bükk tüzifa eladó! Kisvárdán és
környékén ingyenes kiszállítással!
Tel.:06−30−63−66−100

  571653

A akciós szén Sényői Tüzépen. Lig−
nit, dió, kocka 1220 Ft/q−tól. Szállí−
tás megoldható. 20/4759−760.

  573628

Akác, alma tüzifa, SZÉN 1200 Ft−
tól. Szállítás megoldható. Tel.:
0630/302−4710.

  565310

Akác, alma, nyár tüzifa eladó 800
Ft−tól kiszállítással! Érd.: 70/674−
0009.

  569753

Akác, nyár, tölgy tüzifa 900 Ft−tól.
Kisvárda 10 km−es körzetében
ingyenes kiszállítás. 30/675−9401

  568457

Akác, tölgy tűzifa eladó kiszállítás−
sal 1600 Ft/q−tól. Akác erdőt fasor
veszek. Tel.: 70/6680−945

  572467

Bükk tüzifa eladó! Kisvárdán és
környékén ingyenes kiszállítással!
Tel.:06−30−63−66−100

Asztalos üzembe Asztalos üzembe fűrészelnifűrészelni  
tudótudó munkatársakat keresek.  munkatársakat keresek. 

��  30/943-21-0830/943-21-0844
61

26

Ausztriai munkalehetőségek min-
denkinek! Szakmunkák, segédmun-
kák! 06-30/449-72-80, 06-30/449-
38-48 565401
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A pályázattal kapcsolatos információkról tájékozódni 
az önkormányzat honlapján (www.gavavencsello.hu) 
illetve Vojtó Mihályné polgármesternél (20/800-6710) 

lehet. 
A pályázat benyújtási határideje: 2012. október 10.

Gávavencsellő Nagyközség 
Önkormányzata Képviselő-testülete 

PÁLYÁZATOT HIRDET 

munkakör betöltésére.
IKSZT munkatárs
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Nemzetközileg elismert cég

ÉRTÉKESÍTÉSI 
MUNKATÁRSAT

keres,

orvostechnikai műszerek 
forgalmazására!

Követelmények:
kiváló kommunikációs, együttműködő és • 
kapcsolatteremtő képesség,
megbízhatóság,• 
jogosítvány és saját gépjármű.• 

Amit nyújtunk:
teljesítményarányos juttatás,• 
jó csapatmunka,• 
attraktív és hosszú távú jövőt biztosító munka.• 

 Kereseti lehetőség 450 000 Ft. 
Nálunk az üzletkötő csak értékesít, az üzleti 

partnereket cégünk biztosítja.

Amennyiben felkeltettük érdeklődését, és a 
feladat elvégzésére alkalmasnak érzi magát,  

jelentkezzen hétköznapokon 9.00-tól 15.30-ig 
a 06-30/664-71 24 telefonszámon!57
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Korai munkakezdéssel

hírlapkézbesítőt
keresünk Rakamaz területére.
Helyi lakosok jelentkezését várjuk.

Érdeklődni a
06-20/958-9916-os telefonszámon.

ai munkakezdéssel
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Mándok Város Képviselő-testülete

Mándok Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete értékesítésre 

meghirdeti versenytárgyalás keretében a 
Mándok Logistic Kft.-ben lévő 20 % üzletrészét.

További információk a mandok.hu weboldalon.

A versenytárgyalás ideje: 2012. október hó 17. nap 14. óra 
A versenytárgyalás helye:  Mándok Város Polgármesteri Hivatal 

tárgyalóterme (Mándok, Ady Endre utca 1.)
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