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A lágylézer terápia az egyik legjobb kezelési lehetôség arthrosis esetén, több 
szempontból is. A lágylézer egy speciális fényterápia, mely infrafej alkalmazá-
sa esetén több centiméter mélyre képes hatolni, ezért az ízületek és izmok ke-
zelésére egyaránt jó (a piros fényû lézer csak a bôrfelszínen tud hatni, inkább 
sebgyógyulás gyorsítására hasznos). Hatására javul a keringés, ezért csökken 
a gyulladás és a duzzanat. A károsodott sejtek anyagcseréje javul, így már 
néhány kezelés után  látványosan csökken a fájdalom, a duzzanat és az izom-
feszülés. A lágylézer további elônye, hogy a gyógyszerek (gyulladás- és fájda-
lomcsillapítók) adagjai és a lehetséges gyógyszer- mellékhatások elôfordulási 
gyakorisága csökkenthetô, a gyógyulási idô lerövidíthetô. Fém implantátum 
(pl. ízületi protézis, pacemaker-szívritmusszabályozó) esetén pedig szinte csak 
ez alkalmazható, és 
fôként nincs mellék-
hatása. Nagyon jól 
kiegészíthetô egyéb 
terápiával (pl. homeo-
pátiás szerek arthro-
sisra).

Térdízületi kopásomra lágylézer-terápiát javasoltak. Hogyan hat a 
lézer, és valóban hatékony-e ilyen esetben?           (P-né Sz. M., 63)
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a Béres a daganatos gyermekekért!
A Béres Alapítvány a daganatos betegek megsegítésére immár 
hagyományosan rendez jótékonysági koncerteket.
Az idén a teljes bevételt a bakonyszôcsi Daganatos Betegek Lelki 
Rehabilitáció Otthona részére ajánlották fel. 

a Béres alapítvány számlaszáma: Otp 11703006-20056326.

Új Hungarikum?
Átfogó nemzeti egészségmegôrzô és betegségmegelôzô pro-
gramot indít a Béres Egészség Hungarikum Alapítvány. Elsô 

lépésként egy új közhasznú alapítvány jött létre, Béres Egészség 
Hungarikum Alapítvány néven. Az idén elsûsorban az egészségtu-

dat formálása a cél. 

tisztelt Olvasónk!
Tájékoztatjuk, hogy internetes portálunkon (www.gyogyhir.hu) 

elindítottuk Gyógyhír Klinikánkat,  
ahol szakorvosaink online módon válaszolnak kérdéseikre.

(Az eddigi kérdések és válaszok is megtekinthetôk.)

természetesen lehetôség van
hagyományos módon is kérdezni:

levélben: Gyógyhír Magazin 1139 Budapest, Üteg u. 49.
telefonon:

- Dr. Kökényes Marianna, pszichiáter: 06-20-330-3044
- Dr. Pozsonyi Györgyi, gyermekorvos, fitoterapeuta: 06-30-308-3451
- Dr. Vámosi Béla, szülész-nôgyógyász: 06-20-535-3710
- Dr. Szentiványi Csilla, reumatológus, 06-30-449-3818

e-mail-ben: gyogyhir@gyogyhir.hu

Látogassa meg Ön is a Gyógyhír Klinikát!
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