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Kedves Olvasó! 

Ön egy 20 éve létrejött, akkor még egyedinek számító egészségügyi szolgáltató visszatekintő 

kiadványát tartja kezében. A beszámolók megjelenítik az azóta is jól működő intézmény arcát, 

fejlődési folyamatát, a vezetés és a dolgozók munkájának összehangolt, fegyelmezett munkáját, amely 

a kezdetektől napjainkig a rászorulók hatalmas táborának érdekeit szolgálták. 

Ezért, a 20 éves történetünk, eredményeink bemutatása mellett e kiadványban helyet kapott a 

nyugdíjas és aktív dolgozóink néhány megnyilatkozása és a humor is. 

Kérem, hogy kiadványunk elolvasásával legyen Ön is részese az elmúlt húsz évünknek. Kívánok 

Önnek  kitűnő egészséget, hogy a bemutatás révén ne szükséget érezzen, a munkánk iránt, csupán 

tájékozást nyerjen és átérezze e jubileum értékét. 

 

Üdvözlettel: Dr. Beranek Lászlóné ügyvezető 
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„Nem az a lényeg, hogy hol gyógyítunk, vagy 

meddig kapaszkodunk fel az egészségügyi 

ranglétrán, hanem az,a lényeg, hogy kik vagyunk, 

azaz, hogy hogyan felelünk meg emberileg és 

szakmailag a ránk háruló feladatoknak”.  

Id. Dr. Beranek László 

BEVEZETÉS 

Sokat gondolkoztunk azon, hogy a cég alapításának húsz éves évfordulóját egyáltalán ünnepeljük-e. 

Húsz év a történelem szempontjából kis idő, szinte jelentéktelen. Azért döntöttünk mégis e kiadvány 

megjelentetése mellett, mert húsz év ugyanakkor Magyarországon egy kis, családi cég fennmaradása 

szempontjából nagy időnek számít. Különösen az a húsz év, amely a rendszerváltás éveitől napjainkig 

tartott. Ha azt is tekintetbe vesszük, hogy ez a kis cég az egészségügyben tevékenykedett ebben a húsz 

évben, és számba vesszük azon  

történések, tapasztalatok tömkelegét, 

amelyek jelenlegi gyakorlatunkat, 

gondolkodásunkat, szakma és 

üzletpolitikánkat megalapozták, ennek a 

visszatekintésnek a kiadása kötelező. 

Igen, húsz évet az egészségügyben, egy 

vidéki végvárban, hiányzó szakellátások 

biztosításával tölteni, nagy idő.  

A cég alapításakor még az akkori kicsi 

rendelő fennmaradása is bizonytalan 

volt. Éveken át költöttünk jelentős összegeket az intézmény működőképességének megőrzése 

érdekében még akkor is, amikor a nekünk helyt adó épület tulajdonjogáért az önkormányzat és egy 

másik Kft. pereskedett és bizonytalan volt, hogy ennek végeztével egyáltalán maradhatunk-e az akkori 

„fizikoterápián”. Az orvosi munkán túl, mi biztosítottuk működésünk infrastrukturális feltételeit 

(épület, víz-, és gyógyvíz, csatorna, stabil áramellátás, úthálózat, légkondicionálás), az egészségügyi 

eszközfeltételeket, és a humán erőforrást. A szakdolgozók szakasszisztenssé válását, a főiskolai 

diplomások továbbképzését és a kiképzett dolgozók elvándorlása miatti szakember-képzést is meg 

kellett oldani - önerőből. Visszatekintve látható, hogy mi nem a készben ülve igyekeztünk 

egészségügyi munkánkat magas szinten elvégezni. Lépésről lépésre az évek alatt teremtettük meg a 

lakosság mozgásszervi, komplex belgyógyászati, pszichiátriai fül-orr-gégészeti ambuláns ellátásának a 

feltételeit és a rehabilitációt annak minden fizioterápiás szakágával valamint gyógyfürdő ellátással 

kiegészítve, majd Lakóközösségi Rehabilitációs Centrumba szerveztük szakrendeléseinket. 

Egészségügyi szolgáltatásaink színvonalának biztosítására tanúsított minőségügyi rendszert, a régió 

prevenciós feladatainak ellátására a Tomajmonostorai Önkormányzattal együtt egészségfejlesztési 

irodát hoztunk létre. Tiszafüredi működésünk mellett 18 éven át biztosítottuk a Karcagi Kórház 

reumatológiai szakrendeléseit, és jelenleg is biztosítjuk, a Berekfürdői és az Egyeki mozgásszervi 

szakellátás működését. Ez nagyon sok munkát igényelt-igényel.  

Munkánkat szigorú ellenőrzések kereszttüzében állandóan változó jogszabályi környezet és -általában 

emelkedő- szakmai követelményeknek való megfelelés kényszere alatt a legmagasabb szinten 

igyekeztünk ellátni. Tevékenységünknek egyre jelentősebb részét teszi ki az, hogy a nettó értékben 

egyre szűkülő finanszírozás mellett, kiegészítő tevékenységeinkkel a financiális egyensúlyt fenntartva, 

az orvoshiány miatt jelentősen növekvő lakossági ellátási igénynek napi szinten meg tudjunk felelni. 

Jelentős ellátási hiányt pótlunk, egy gazdaságilag elmaradott régióban, és néha családorvosi és 

sürgősségi feladatokat is ellátni kényszerülünk.  

Betegellátó tevékenységünk mellett a Szegedi és a Debreceni Egyetem Orvosi és Egészségügyi 

Főiskolai Karának gyakorló intézményeként funkcionálunk, és tudományos munkát végzünk a 

mozgásszervi ellátás és a diabetológia területén. A publikációk mellett két országos orvos szakmai 

társaság regionális konferenciáját és tíznél több továbbképzést rendeztünk meg Tiszafüreden. 
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Távlati céljaink is a régió lakosságának ellátásához kötnek. A gyógyvízre, mint igazoltan hatékony 

gyógy-tényezőre építve célunk legalább egy-, de inkább két folyamatosan működő gyógyhely 

(Berekfürdő és Tiszafüred) létrehozása a Tisza-tó régióban nappali ellátás jelleggel.  

        Dr. Ifj. Beranek László Ph.D. 

 
A Szakrendelő mentős bejárata a fiziotherápiás és gyógyfürdő részleg északi szárnyával 

VISSZATEKINTÉS 

A Tiszafüredi Sanitas Corporis Kft 1996. augusztus 1-én jött létre, hogy magas szinten folytassa a 

mozgásszervi járóbetegek ellátását, amelyet az addig működtető Karcagi Kátai Gábor Kórház tovább 

nem vállalt. A jövő koncepciója az volt, hogy funkcionális privatizációval távlatokban egy jól működő 

rehabilitációs szakellátást hozzon létre.  

Ehhez adottak voltak a szakmai 

óraszámok, az általunk már 1986-1996 

között a „régi”, kis épületben 

kialakított fizio – balneoterápiás rész és 

az ott dolgozó 20 fős szakszemélyzet. 

A vezetés igénye egy jól szervezett, 

képzett, huszonegyedik század 

követelményeinek megfelelő Csapat 

megteremtése modern szakmai eljárásokkal, eszközökkel, optimális környezetben, korszerű, 

tudományos ismeretekkel a háttérben. 

A fentiek megvalósításához először a személyi állomány szaktudását emeltük a legfelső szintre, 

tanfolyamok, továbbképzések formájában, melyet a tandíj, az útiköltség, és a szállás átvállalásával 

segítettünk. Hét fizioterápiás szakasszisztens szerezte meg a legmagasabb képesítést. 

Ezzel egy időben került sor az informatikai rendszer bevezetésére is az egészségügyben, majd a német 

pontrendszer bevezetése, amely igen nagy feladat elé állította a dolgozókat. A technikai feltételek 

„Hogy elérjük vágyaink kikötőjét, vitorlázni kell, 

néha széllel, néha szél ellen, de vitorlázni kell és 

nem sodródni, nem horgonyt vetni.” 

Oliver W. Holmes 
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megteremtése mellett hat asszisztens ez irányú beiskolázása is megtörtént, így a kor követelményeinek 

megfelelve, egyre több beteget kellett ellátnunk. Szükségszerűvé vált a gyógytorna és a masszázs 

személyi állományának növelése: három gyógytornász és három masszőr egészítette ki a kollektívát, 

akiket szintén tovább képeztünk speciális területeken. 

A minőségi munkavégzés céljából új, európai színvonalú elektroterápiás és diagnosztikai készülékeket 

vásároltunk, amelyek segítségével és a személyi állomány odaadó munkájának köszönhetően az 

ellátott esetek száma ugrásszerűen emelkedett. Ez átlagban naponta akkor, 150-200 esetet jelentett, 

plusz a szakrendeléseken 40-50 főt. Ellátási területünk Tiszafüred és vonzáskörzete, 9 település, 

hozzávetőleg 40–50 ezer lakos. 

Szakmai ellátás tekintetében ugrásszerű változást jelentett két orvos alkalmazása: ifj. dr. Beranek 

László PhD belgyógyász és dr. Luczai Marianna reumatológus. A kibővült szakrendelésekkel és 

kezelésekkel napi betegforgalmunk négy – ötszáz esetszámra emelkedett. A PhD. tudományos 

fokozattal rendelkező szakorvos pedig megteremtette a tudományos munka alapját is. Ezen az alapon 

sikerült szerződést kötnünk két egyetemi oktató klinikával / DOTE, SZOTE / gyógytornászok, 

elektroterápiás szakasszisztensek és gyógymasszőrök gyakorlati képzésére. 

Munkavégzésünk minőségének ellenőrizhetősége és önkontroll igényével vezettük be és működtetjük 

az ISO 9001 minőségbiztosítási rendszert. Ennek belső ellenőrzésére öt fő kiképzése történt.  

A vállalkozás életében jelentős mérföldkő volt 2006. Ebben az évben sikerült pályázat útján bővíteni a 

szakrendelő épületét, mely által újabb szakrendelők, izolált elektroterápiás kezelések, masszázs és 

mintegy 100 négyzetméter szakaszolt tornaterem segíti a rászorulók gyógyulását. Közben orvosaink 

újabb szakvizsgákkal bővítették ismereteiket: Fizioterápia, Manuálterápia: Endokrinológia, 

Rehabilitáció, Diabetológia. Ezzel teljessé vált egy régebbi koncepciónk, mely még napjainkban is 

ritkaságszámba megy, létrehoztuk a lakóközösségi rehabilitáció alapjait. 

Cégünk működtetéséhez jelentősen hozzájárul a Foglalkozás Egészségügyi szakrendelés, a 

Berekfürdői Reumatológia szakrendelés, előzőekben a karcagi Kátai Gábor Kórházban végzett 

reumatológia szakrendelés.  

A beteg-ellátás és a folyamatos továbbképzések mellett nagy hangsúlyt fektettünk egészségügyi 

kutatásokra is. Ezek részben praxisunkban szerzett tapasztalatok összefoglalásán, részben a tiszafüredi 

és környékbeli termálvizek gyógyhatásának vizsgálatán alapulnak. Kutatásaink eredményeit a 

kiadvány mellékletében foglaltuk össze. 

A cég financiális helyzete – a szektor finanszírozási nehézségei ellenére - mindvégig kiegyensúlyozott 

volt, adósságcsapdába nem kerültünk. Kötelezettségeinket időben teljesítjük, személyi bérbeállásunk 

mindig magasabb a közalkalmazotti bértáblánál előírtnál. Munkahelyünk valóságosan „családbarát”- 

munka szervezési kérdésekben előnyt élveznek a kisgyermekesek, az egyedül gyermeket nevelők. 

Társadalmi szerepvállalásunk tudatos. A munkahely és környékének folyamatos felújításán túl aktívan 

részt veszünk a város fontosabb rendezvényein és támogatjuk azokat.   2007 – ben a Városszépítő 

programban a Kft, az európai követelményeknek megfelelő játszóteret épített az intézet előtt a régi 

elavult eszközök cseréjével. A rendelőintézetet előtti téren virágzó bokrokkal, évelő örökzöldekkel 

parkosítottunk– egyeztetve a város természetvédő hivatalával. Létrehoztuk és rendszeresen támogatjuk 

a „Tiszafüredi Népművészeti Alapítványt”, a „Tiszafüredi Diabetes – Hypertonia Alapítványt és a  

„Jócsont” Alapítványt,  Segítjük a Tiszafüredi fúvószenekart és „ A zenélő gyermekekért „ alapítványt 

A Szent Imre Általános Iskola ebédlőjének kialakításához hozzájárultunk. 
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Összegzésképpen a Tiszafüredi Sanitas Corporis Kft 20 éves munkájával kapcsolatban megállapítható, 

hogy nem volt hiábavaló a sok, embert próbáló munka. Elképzeléseinket megvalósítottuk. Mára 

otthonos mégis professzionális környezetben láthatjuk el betegeinket. Olyan munkaközösséget 

alakítottunk ki, amelyik magas színvonalon, mérhetetlen empátiával, nagy körültekintéssel végzi 

munkáját a rászorulók megelégedésére. Munkahelyünk stabil, követi a mindennapok lehetőségeit, 

ugyanakkor lehetővé teszi céljaink megvalósítását és szakmai igényeinket is kielégíti. Ez a stabilitás 

bizakodással tölt el a jövőre vonatkozóan. Kívánjuk, hogy 20 év múlva hasonló optimizmussal 

számolhassunk be a vállalkozás eredményeiről, munkájáról, helytállásáról. 

 

Dr Beranek László igazgató főorvos 

 

Dr. Beranek Lászlót 2006-ban kitüntetik a Batthyány- Strattmann László díjjal  

A főorvos Úr munkáját  Egészségügyi Minisztérium több alkalommal elismerte,  

2010-ben „Tiszafüredért” városi kitüntetésben részesült.   
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A TISZAFÜREDI SANITAS CORPORIS KFT RÖVID TÖRTÉNETE. 

 

A KEZDET 

(Szabó Jánosné nyugdíjas vezető asszisztens visszaemlékezése)  

Tiszafüreden a hatvanas évek elején merült fel igény először a mozgásszervi betegek gyógyítására. A 

város akkori egészségügyi vezetése a szakorvosi rendelőben napi két órában tette lehetővé a betegek 

ellátását. A feladatot Dr. Kiss Bálint szülész - nőgyógyász szakorvos látta el egyetlen asszisztenssel és 

három, az akkori kornak megfelelő elektroterápiás készülékkel. Ez hamarosan népszerűvé vált a 

tiszafürediek és a környező települések számára. 

Az 1970 - es években a fizioterápia a nagyobb 

gyógyfürdőkben rohamos fejlődésnek indult 

Tiszafüreden akkor már működő termálvizes fürdő volt, 

ezért a város tanácselnöke Rente Ferenc és a karcagi 

kórház igazgatója Dr. Zsembeli József fejlesztési céllal 

reumatológus szakorvost keresett. Elsősorban a karcagi 

szakrendelő egykori orvosát hívták meg, aki akkor 

Bükfürdőn és Szombathely környékén praktizált. Dr 

Beranek László ragyogó szakmai kihívásnak érezte a feladatot, másrészt szívesen tért vissza a pályája 

kezdetét meghatározó beteg anyaghoz. Tiszafüreden letelepedett, s mint belgyógyász szakorvos 

besegített a háziorvosok munkájába és a város készenléti ügyeletébe. Közben munkatársaival 

elkészítette a termálvíz gyógyvízzé nyilvánítását és 1985-től főorvosként rengeteg szervezési és 

szakmai újítást valósított meg. Arra törekedett, hogy a szakmai tevékenység magas színvonalú legyen, 

a legmagasabb szintű gyógyító - megelőző eljárásokat alkalmazta. Ennek érdekében munkatársait 

maximálisan képezte, havonta, esetenként gyakrabban tartott belső továbbképzést az újabb 

eljárásokról, módszerekről. 

A betegek megérezték ezt a változást, növekvő létszámmal jelentek meg, visszajártak, sőt gondozási 

hálózatot is létrehozott a közben remekül összekovácsolódott kollektíva. Összehangolt kezelési 

időkkel, kombinált kezelésekkel addig nem tapasztalt, látványos eredményeket értünk el. 

A pihenőidőkben egészségnevelő munkát végeztünk. Magnóról egészségügyi felvilágosítást tartottunk, 

amit nagy figyelemmel állítottunk össze.  

Szűrővizsgálatokat szerveztünk, a krónikus mozgásszervi betegeket gondozásba vettük, tanácsokkal 

láttuk el táplálkozással és otthoni életmóddal  kapcsolatban. Egymás munkáját segítettük, TEAM 

munkát végeztünk, minden a betegekért történt. 

Az 1990 - es évek elején nagy változást jelentett a német pontrendszer bevezetése. Az OEP-től a 

finanszírozásunkat teljesítmény alapján kaptuk meg, amelyet egy degresszíven változó értékű 

szorzóval forintosítottak. Az új elszámolási rendszer rengeteg adminisztrációval járt, nagyon sok időt 

igényelt. 

Ekkor már észleltük, hogy országosan sok egészségügyi intézményt zártak be, dolgozók létszámát 

csökkentették. Kezdett minden bizonytalanná válni.1996. július 31 - én a Karcagi Városi Tanács 

Kórház is - addigi munkáltatónk - veszteségesnek ítélte intézetünket és a tevékenység 

megszüntetéséről döntött. 

„Az időnek egyetlen oka van: minden 

nem történhet egyszerre” 

Albert Einstein 
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Az ellátási igény azonban továbbra is jelentkezett így a döntést nem lehetett annyiban hagyni. 

1996.augusztus 1-én Dr Beranek László főorvos úr és családja megalakította a Tiszafüredi Sanitas 

Corporis Egészségügyi Szolgáltató Kft–t, hogy a tevékenységet – gazdasági társaság formájában 

folytassa. Ez egy kényszerhelyzet volt és a mindenki számára kihívást jelentett az új formában történő 

működés. 1996-ban a magyar egészségügyben nem nagyon volt példa arra, hogy közegészségügyi 

ellátást magán szolgáltatók nyújtsanak. Minden bizonytalannak tűnt, de fennmaradásunknak nem volt 

más lehetősége a szakképzett, kiemelkedően teljesítő munkatársak védelmére. 

Kezdetben hónapról hónapra léteztünk. Minden kis haladásnak nagyon örültünk. Az évek során 

azonban mindig bővültünk, erősödtünk, majd pályázat útján az épületet is kibővítettük, felújítottuk, a 

lakosság szolgálatára bocsájtottuk.  

Örömmel tölt el, hogy a kezdettől nyugdíjazásomig részese lehettem a 20 év sikereinek. 

A Tiszafüredi Sanitas Corporis minden munkatársa büszke arra, hogy 2016. évi Semmelweis 

ünnepségen Szabó Jánosné rangos városi kitüntetést vett át: munkáját A „Tiszafüredi Egészségügyért” 

elismeréssel jutalmazta a Tiszafüredi Városi Képviselő-testület.  

MÉRFÖLDKÖVEK A KFT. MEGALAKULÁSÁT KÖVETŐEN 

1996. Megalakul a Tiszafüredi Sanitas Corporis Egészségügyi Szolgáltató Kft. 

rheumatologia, fiziotherapia és részidőben belgyógyászati járóbeteg szakrendelés 

feladatainak ellátására. A Kft. ügyvezető igazgatója Dr. Beranek László, aki a korábbi 

gyakorlatra alapozva kialakította a szakrendelés profilját, szakmai összetételét, az ellátási és 

munkarendet, a továbbképzések rendszerét és a lehetőségeken belüli eszközrendszert A Kft. 

egy be nem fejezett épületet és elöregedett gépparkot vett át amelynek fejlesztését és állag-

megóvását azonnal megkezdte. Az első években a Kft. „funkcionális privatizációban” a 

Kuthy Elek Intézmény alvállalkozójaként kezdte meg működését. A Kft azonban önállóan 

gazdálkodik és teljeskörűen saját erőforrásokkal látja el az átvett funkciókat. 

1997. A Kft. Dolgozói létszáma 20 főre emelkedik, racionalizált, tervezett kiadások, és 

beszerzés költségcsökkentő intézkedések, következtében javul a gazdaságosság megindul a 

dolgozók feladatorientált átszervezése: az év végére az intézmény veszteségessége 

megszűnik. A Kft. a scoliosis szűrését megszervezi, elősegíti az iskolai gyógytestnevelés 

beindítását. Felmérés tisztázza az egészségügyi szolgáltatói feltételek teljesítéséhez 

szükséges eszköz és humán erőforrásokat és ez alapján a Kft. az eszközök beszerzését és 

szakdolgozók képzését célirányosan indítja meg. A Kft. Legfontosabb feladatunk ebben az 

évben a változó előírások melletti sorozatos hatósági ellenőrzéseknek megfelelés lett. 

Leltározás, selejtezés, pótlás, épületjavítás jellemzi ezt az évet. 

1998. A Magyar Országos Osteoporosis Társaság által akkreditált osteoporosis decentrum 

kezdi meg működését intézményünkben. Növekvő ellátási igény jelentkezik: a Karcagi 

Kórház felkérésére a Kft. a Karcagi és a Berekfürdői reumatológiai szakrendelés ellátását is 

megkezdi.  

A komplex gyógyítás keretében megindul a belgyógyászat fejlesztése. Ennek egyik oka, 

hogy mivel a betegek jelentős része nem megfelelően beállított hypertoniája és ingadozó 

vércukorszintjei miatt nem kaphat fizioterápiás kezelést, így mozgásszervi ellátása nem 

kellően effektív. Emellett az elavult korszerűtlen fizioterápiás géppark cseréje is folytatódik. 

Ebben az évben történik meg az első dolgozók beiskolázása továbbképzésre, tanfolyamra. 
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1999. Ifj. Dr Beranek László PhD. A Szegedi Orvostudományi Egyetem I. Belklinika 

Endokrinológiai Osztályáról több mint 5 éves gyakorlat és nemzetközi kutatómunka után 

csatlakozik a cég orvos csapatához, és mint belgyógyász szakorvos kezdi meg működését.. 

Fellendül a pályázati tevékenység. 

2000. A Magyar Diabetes Társaság által akkreditált diabetologiai szakellátó hely működése 

indul meg intézményünkben. A Semmelweis Orvostudományi Egyetem I. Belklinika. (Prof. 

Tamás Gyula) által koordinált nemzetközi „Eurodiabetes” regisztrációs minőségbiztosítási 

rendszerbe diabetes ambulanciánkat felveszik. Erősödik a betegek hypertonia és a 

cardiovascularis rizikójának szisztematikus felmérése. A Kft. helyi, területi 

szűrőprogramokban (scoliosis, osteoporosis, HgbA1C koleszterin, triglicerid stb.) vesz részt. 

Megindul a szakmai kapcsolatok építése a Debreceni Orvostudományi Egyetem és a 

Szolnoki Hetényi Géza, valamint az Egri Markhot Ferenc Kórház irányába. Az év végére a 

teljes képalkotó diagnosztikai eszköztár, izotóp diagnosztika (Eger), elérhetővé válik 

betegeink számára. Elkezdődik a régió pácienseink terheléses EKG-val történő vizsgálata és 

ez alapján coronarographiára irányítása. 

2001. A prevencióban való részvételünk nő: egészségnevelő nyílt napok ismeretterjesztő 

előadások (osteoarthrosis, osteoporosis, diabetes obesitas), televíziós életmód reform 

kampány, kiadványok által. A Kft. kezdeményezésére és közreműködésével újjá alakul a 

Tiszafüredi Diabetes és Hypertonia Klub, „Tiszafüredi Diabetes és Hypertonia” Alapítvány 

jön létre, megalakul a ”Tiszafüredi „Egyen-súly” testsúlykarbantartó klub. Megindul a 

vonzáskörzet családorvosainak Kft. által összefogott szakmai továbbképzése. A Kft. 

reumatológus rezidens és gyógytornász munkatársakkal bővül. a kifejezett igény miatt 

rehabilitációs szakorvos bevonásával elkezdődik a mozgásszervi rehabilitáció kiépítése. A 

helyi labor fejlődésével megteremtődnek az endokrin ellátás feltételei: Pajzsmirigy 

gondozás, mellékvese és agyalapi mirigy betegségek gondozása indul meg, a diabetológia és 

az általános belgyógyászat mellett. A Hypertoniát Cardiotens készülékek eredményei 

alapján állítjuk be, Elindul az érbetegek kézi Doppleres vizsgálata. Bevezettük az 

intervención átesett betegek utógondozási protokollját, melynek során a stent-elt coronaria-

betegek kiszűrésre kerül a nem hatékony trombocyta aggregációs kezelés az utókezelés 

során. 

2002.  Kft-ben Dr. Halmos Béla belgyógyász, rehabilitációs és geriáter szak főorvos, a 

Magyar Rehabilitációs Társaság elnökségi tagja és a Magyar Geriátriai Társaság Elnöke 

kezdi meg működését intézményünkben. Az ő szakmai irányításával befejeződik a 

rehabilitáció szakrendelés minimumfeltételeinek megteremtése és megkezdtük a 

„lakóközösségi rehabilitáció” kiépítését. Ifj. Dr. Beranek László szakvizsgázik 

Mozgásszervi Rehabilitációból. A Megyei ÁNTSZ a Megyei szak főorvos bevonása után 

ellenőrzi majd engedélyezi a Mozgásszervi Rehabilitáció tevékenység végzését.  

2003. A Kft. Közvetlen szerződést köt az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral (OEP). 

Ezzel formálisan is kialakul a Tiszafüredi Mozgásszervi és Belgyógyászati Szakellátó 

Centrum. Az Intézmény Profilja Rheumatologia, Fiziotherápia, Osteoporosis Centrum, 

Mozgásszervi Rehabilitáció, Belgyógyászat, Diabetologia Hypertonia szakellátás, 

Obezitologia és Endocrinologia. A Kft. megkezdi az ISO minőségügyi rendszer kiépítését. 

Dr. Luczai Marianna aki az intézmény rezidenseként dolgozott Manuálterápiából 

szakvizsgázik a SOTE Orthopediai Klinikán. 

2004. Az Intézményt a Szegedi Tudomány Egyetem ÁOK és EFK, valamint a DEK ÁOK és 

EFK oktató intézménnyé akkreditálja, beindul a masszőr és a gyógytornász gyakorlati 
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képzés. Gyógytornász és rehabilitációs hallgatók szakdolgoznak és gyakorlatoznak 

intézményünkben. 

2005. Dr. Luczai Marianna személyében új reumatológus szakorvos kezdi meg munkáját 

intézményünkben. A Kft. az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet szervezeti struktúrája és 

szakmai protokolljai alapján kialakítja a Tiszafüredi Sanitas Corporis Járóbeteg szakrendelő 

és Lakóközösségi rehabilitációs Centrum koncepcióját és terveit, megindul a pályázati 

munka és az Északalföldi Operatív Program két sikeres pályázatot fogad be. A Kft. 

megvásárolja a fizioterápia működő „régi” épületét és a nappali kórház be nem fejezett 12 

éve romosan álló épületének egy részét. Az intézmény ISO9001-es minőségbiztosítási 

rendszerét a DNV GL tanusítja.  

2006. A Kft. pályázati pénzből és jelentős hitelből felépíti a Tiszafüredi Sanitas Corporis 

Járóbeteg szakrendelő és Lakóközösségi rehabilitációs Centrum 780 nm-es épületét és 

felújítja a régi, szárnyat is, a gyógyfürdőrész kivételével. Parkolókat épít az épület körül, és 

az Önkormányzattal együtt felújítja az intézményhez vezető erősen leromlott állapotú utat. 

Az Új épületben a Pátria patika által üzemeltetett gyógyászati segédeszköz bolt is helyet kap, 

így a betegek a segédeszközöket a tornateremben ki tudják próbálni. A Kft. Megvizsgálja és 

tudományos tesztekkel igazolja a Tiszaörsi termálvíz gyógyhatását, így az megkapja a 

gyógyvíz minősítést. 

2007. A Kft. pszichiátria, gyermekpszichiátria, Fül-orr- gégészet, Ortopédia Endokrinológia 

szakrendelések kialakítását indítványozza, amely a végleges struktúrát az önkormányzat 

határozatban hagyja jóvá. Dr. Luczai Marianna szakvizsgázik Fizioterápiából. A Kft. 

megszervezi és lebonyolítja a Magyar Reumatológusok Egyesülete Kelet-magyarországi 

szekciójának ülését Tiszafüreden. 

2008. A Kft. további eszközfejlesztést végez. A régi szárny megkezdődik a gyógyfürdő-

balneoterápia rész felújítása. A Kft. kettős tudományos módszertannal vizsgálja és igazolja a 

Kunhegyesi Fürdő termálvizének gyógyhatását így az megkapja a gyógyvíz minősítést. 

2009. Balneoterápia rész komplett felújítása befejeződik: ennek során megújul a gyógyfürdő 

öltöző, zuhanyzórész, a súlyfürdő, gyógytorna medence, Megújul a tangentor, a 

háromfunkciós kád, új széndioxid, pezsgő és örvényfürdő és a rekesz-galván, valamint a 

masszázs kezelő. Az intézménybe költözik a VI. számú háziorvosi körzet friss szakvizsgás 

családorvosának rendelője. A Kft. Munkatársai új vizsgálatokkal erősítik meg a Tiszafüredi 

Gyógyvízkút vizének gyógyhatását. 

2010. A Kft. az megújítja finanszírozási szerződését az OEP-pel amelyben benne foglalja az 

új szakrendeléseket is  

2011. Eszköz fejlesztés, a gyógytornászok számának emelése a rehabilitáció okozta fokozott 

igénybevétel miatt. Működni kezd a Lakóközösségi Rehabilitációs Centrum. 

2012. A Dévény módszer bevezetésével elindul a születési károsodást szenvedett 

kisgyermekek korai fejlesztése intézményünkben gyermekgyógyászati indikációra.  

2013. Tornaterem bővítése, rehabilitációs eszközparkjának bővítése történik meg, betegség 

specifikus, a mindennapi használatban gyakran előforduló betegségek utókezelésére 

alkalmas funkciókkal. A parkoló kibővítésre kerül . Az Intézmény ergo-terapeutát képez ki 

aki sikeres vizsga után és munkába áll. Az intézmény családbarát munkahellyé válik. 

2014. Az Intézményt jelentős terhelés éri az orvoshiány miatt. Az ellátott terület a betegek 

migrációja miatt a Tisza-tó északi és déli partjára is kiterjed, emellett jelentős a Heves és a 

Hajdú Bihar megyéből érkező beteg, valamint a Kunhegyes-Tiszarofftól Északra fekvő 
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települések lakosainak a megjelenése is. A rehabilitáción belül emelkedik a polytraumatizált 

súlyos esetek, a Belgyógyászaton belül a sürgősségi ellátást igénylő esetek száma, az 

endokrinológián belül a szaporodás-biológiai esetek és a hypophysis tumorok száma 

emelkedett.  

Az Intézmény a Tomajmonostorai 

Önkormányzattal együtt regionális szerepű 

Egészségfejlesztési Intézetet alakít ki és 

működtet, ezzel nagyobb hangsúlyt kap a 

prevenció. Öt településen indul komplex 

szűrővizsgálat cardiovascularis betegségek, 

diabetes, hyperlipidemia, szájüregi, és gégerák, 

valamint szemészeti betegségek, csontritkulás 

scoliosis, nagyízületi arthrosis és kóros alkoholfogyasztási és dohányzási szokások 

kiszűrésére. Az Intézmény Telephelyet létesít az egyeki szakrendelőben és megkezdi a 

betegek reumatológiai ellátását. A Kft. Megszervezi az ORFMMT ifjúsági szekciójának 

országos tanácskozását Tiszafüreden. 

2015. Az Intézmény forgalma tovább nőtt. A Diabetes gondozásba bevezetésre került a 

folyamatos glukóz monitorozás. Az intézmény részt vesz a SOTE I. Belklinika által 

szervezett kutatásban, amely I. típusú fiatal cukorbetegek hajnali hirtelen szívmegállásának 

az okát vizsgálja. 

2016. Az Önkormányzat Gyógyhely létesítését határozza el. Az Önkormányzat felkérésére 

az Intézmény elkészíti a Gyógyfürdő és gyógyhely minősítéshez szükséges dokumentációt. 

  

„A gyógyulás leginkább azon 

múlik, mennyire elszánt a beteg” 

 Rados Virág 
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AZ INTÉZMÉNYBEN FOLYÓ SZAKELLÁTÁS SZERKEZETE. 

 

 

 

 Előjegyzés 

szükséges 

Beutaló 

szükséges 

Belgyógyászat   

Belgyógyászati rehabilitáció   

Dietetika   

Endokrinológia anyagcsere és diabetológia   

Foglalkozás Egészségügy Alapellátás   

Fül-Orr-Gégészet   

Gyermek pszichiátria   

Menopausa szakrendelés   

Ortopédia   

Osteoporosis szakrendelés   

Pszichiátria   

Rheumatológia   

   

Fiziotherápia   

Gyógytorna   

Mozgásszervi Rehabilitáció   

Speciális Gyógytorna (Dévény-módszerrel 

gyermek fejlesztés, McKenzie-torna, Kinezo-

taping) 

  

   

Gyógymasszázs   

Hydro / Balneotherápia   
 

  

Szakren-

delések 

Terápiás 

Kezelések 

Gyógyfürdő 

kezelések 

 - Igen 

 - Nem 

Rendelő helyszíne: 5350 Tiszafüred, Poroszlói u. 2  

Előjegyzés: +36 (59) 511-324 

www.sanitascorporis.hu 
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A TISZAFÜREDI SANITAS CORPORIS KFT. SZOLGÁLTATÁSI PROFILJA: 

 

Szakrendelés 
megnevezése 

Non-invazív tevékenység Invazív 
tevékenység 

Belgyógyászat Szakorvosi ellátás a belgyógyászati 
„népbetegségekkel” kapcsolatosan. 

Intraarticularis, 
paravertebralis, 
transsacralis és 
lágyrész injekciók 
vénás injekciók, 
infúziók adása 

Belgyógyászati rehabilitáció Szakorvosi vizsgálatok rehabilitációs 
állapotfelmérés és értékelés rehabilitációs 
terv, therápia vezetés 

- 

Endokrinológia, Anyagcsere 
és Diabetológia gondozás 

Diabetológia, pajzsmirígy és endokrin 
gondozás 

- 

Fiziotherápia szakorvosi Szakorvosi vizsgálatok teljes köre+ therápiás 
tervezés nem mozgásszervi betegek 
fiziotherápiás ellátásában 

iv. injekció, infúzió 

Mozgásszervi rehabilitáció Szakorvosi vizsgálatok rehabilitációs 
állapotfelmérés és értékelés rehabilitációs 
terv, therápia orthesis prothesis ellátás 

- 

Orthopedia Szakorvosi ellátás, gyógycipő és orthesis 
rendelés 

- 

Oszteoporózis szakrendelés Szakorvosi vizsgálatok teljes köre, 
osteodenzitometria, therápiás terv, fűzőellátás 

- 

Reumatológia és fiziotherápia Szakorvosi vizsgálatok teljes köre - 

Pszichiatria  Szakellátás a diagnosztikai tesztek teljes 
körével 

Laryngofiberoscopia 
(gégetükrözés), 
ambuláns kisműtétek 

Gyermekpszichiatria Szakellátás a diagnosztikai tesztek teljes 
körével 

injekció 

Fül-Orr-Gégészet Szakvizsgálat - 

Fül-Orr-Gégészet Allergológiai, audiologiai szűrővizsgálat, 
hallás rehabilitáció 

Injekció, im. iv. 
infúzió 

Manuáltherápia - im. iv. injekció, infúzió 

   

Elektrotherápia Kis közép és nagyfrekvenciás frekvenciás 
kezelések teljes köre (számítógép vezérelt 
készülékek is) 

- 

Magnetotherápia Pulzatron Bemer teljes köre - 

Fototherápia Látható és infravörös kis energiájú laserek 
Polarizált fény (evolite, Bioptron), infravörös 

- 

Mechanotherápia Masszázs típusok (gyógy, svéd, 
szegmentális, reflexzóna talp stb.) 

- 

Thermotherápia Hideg és meleg pakolások. Infravörös 
kezelés. 

- 

Sonotherápia Lágyrész, váll és enthesitisek kezelése nagy 
energiájú hanghullámmal 

- 

Egyéni és csoportos tornák  Szárazföldi és vízi gyógytornák, speciális 
tornák is, Mckenzie, Schrott, Dévény, 
Lymphoedema massage stb.) 

Injekció, im. iv. 
infúzió 

   

Balneotherápia elismert 
gyógyvízben 

Medencefürdő, kádfürdő, súlyfürdő, vízi torna, 
elektromos fürdő, tangentor, örvényfürdő, 
négy rekeszes galván szén dioxid fürdő, 
pezsgőfürdő 

- 

Szakren-

delések 

Terápiás 

Kezelések 

Gyógyfürdő 

kezelések 
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Intézményünk ad helyet a kistérségi Egészségfejlesztési Irodának, amely saját munkatársakkal végzi 

feladatát pályázati forrásból.  Munkatársaink besegítenek az iroda dolgozóinak illetve intézményünk a 

térségi szűrések, egészségnapok és képzések, valamint a betegklubok tartásában szerepet vállal. Az 

Egészségfejlesztési Iroda a jelenleg folyamatban lévő egészségfejlesztési programjainak listája 

 

 Jellege Feladata Helye Érintett célcsoport 

Egészségfejlesztési 

Iroda  

A prevenció 
koordinálása. 

Egészségnevelés 

Szűrés 

Tiszafüred Poroszlói u. 
2. (Fizioterápia épülete) 

Tiszafüredi 
Kistérség 
településeinek 
lakossága 

Egészségnapok 
szervezése 

Egészségnevelés, 
prevenció 

Tiszafüred Poroszlói u. 
2. (Fizioterápia épülete 

Az Érintett települések 

Tiszafüredi 
Kistérség 
településeinek 
lakossága 

    

Testmozgási, diétás 
tanácsadás 

Primer szekunder 
prevenció 

Tiszafüred Poroszlói u. 
2. (Fizioterápia) 

Tiszafüredi 
Kistérség 
településeinek 

Burn out training Kiégés prevenció Tiszafüred Poroszlói u. 
2. (Fizioterápia) 

A kistérség 
egészségügyi ellátói 

Szakmai 
továbbképzés 

Egészségügyi 
továbbképző 
konferencia 

Tiszafüred Poroszlói u. 
2. (Fiziotherápia 

A kistérség 
egészségügyi ellátói 

Orvos beteg terápiás 
együttműködés 
tanfolyam 

betegoktatás Tiszafüred Poroszlói u. 
2. (Fizioterápia És az 
érintett települések. 

A kistérség betegei 

Orvos beteg terápiás 
együttműködés 
tanfolyam 

Egészségügyi ellátók 
oktatása. 

Tiszafüred Poroszlói u. 
2. (Fizioterápia És az 
érintett települések. 

A kistérség orvosai 
nővérei 

Lakossági szűrés  

 

Cardiovascularis, 
diabetes, 
lipidanyagcsere, 
reumatologiai 
osteoporosis, 
szemészeti, száj és 
gégerák 

Táplálkozási, mozgási, 
és káros szenvedély 
szokások felmlrése. 

Tiszafüred Poroszlói u. 
2. (Fizioterápia És az 
érintett települések. 

A kistérség 
lakossága. 

 

Tomajmo-

nostora 

Önkormány

-zata 

Tiszafüredi 

Sanitas 

Corporis 

Kft. 

 



 

 

DOLGOZÓINK          

 

1996 a Kft. megalakulásakor  2016 Augusztus 01.-én 
   

Dr. Beranek László ügyvezető igazgató  Dr. Beranek László ügyvezető igazgató 

Dr. Beranek Lászlóné ügyvezető 
Beranek Gábor 

 Dr. Beranek Lászlóné ügyvezető 
Beranek Gábor közgazdász 

Szabó Jánosné vezető asszisztens  Ifj. Dr. Beranek László Ph.D. szakorvos 

Bárdos Tiborné  Dr. Beranekné Dr. Luczai Marianna szakorvos 

Cseh Lászlóné  Dr. Bugán Enikő szakorvos 

Csehné Kántor Gabriella  Dr. Szabó Károly szakorvos 

Jordánné Irházi Judit  Dr. Nagy Mihály szakorvos 

Kalmár Istvánné  Dr. Mike György szakorvos 

Kántor Aranka  Szabó Jánosné (nyugdíjas vezető asszisztens) 

Kovács Mihály  Bárdos Tiborné ergotherapeuta, vezető 
asszisztens 

Kovács Mihályné  Csehné Kántor Gabriella asszisztens 

Gyöngy Mária  Csepreginé Kálmán Viktória fizioth.. asszisztens 

Rátai Lászlóné  Dankosné Nagy Margit fizioth. asszisztens 

Réz Erzsébet  Fábián Hajnalka gyógytornász 

Szabó Károlyné  Fábián Róbert Zoltán gyógytornász 

Tompa Lászlóné  Gacsal Imre gyógymasszőr 

Varga Piroska  Hajdú Ernőné takarító 

  Jordánné Irházi Judit fizioth. szakasszisztens 

   

  Kántor Aranka fizioth. asszisztens 

  Tóth Margit gyógymasszőr 

  Kovács Mihály gyógymasszőr 

  Kovács Mihályné fizioth. asszisztens 

  Gyöngy Mária gyógymasszőr 

  Kozák Enikő gyógytornász 

  Molnár Zoltánné gyógytornász 

  Monoki Edit takarító 

  Nagyné Tanczig Tímea asszisztens 

  Nagy Tóth Kinga vezető gyógytornász 

  Szövetes Andrásné takarító 

  Szövetes András karbantartó 

  Szövetesné Kiss Katalin diszpécser-
rendszerszerszervező 

  Takács Andrea aszisztens, diszpécser 

  Tóth Erika diabetologiai felnőtt szakápoló 

  Veres Istvánné dietetikus 

  Veresné Lakatos Éva takarító 
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MŰKÖDÉSI ALAPELVEINK 

Legfontosabb alapelvünk a gyógyítás holisztikus megközelítése: az embert egészében: fizikai- és lelki 

mivoltában tekintjük figyelembe véve a beteg társadalmi, szociális helyzetét, életmódját. A gyógyítás 

során törekszünk a teljes körű diagnózisra és a valós betegség okok feltárására. Ezt követően komplex 

gyógymódot javaslunk kombinálva az invazív, gyógyszeres-, mozgás és elektroterápiás módszereket. A 

gyógyulás középpontjában a beteg tanítása, egészségnevelése áll, hogy a gyógyulása tartós legyen és 

megelőzzük a visszaesés kockázatát. A szakrendeléseink szakmai szempontból illeszkednek, egymást 

támogatják és kiegészítik.  

Kevés orvos, nagyszámú magasan képzett egészségügyi szakdolgozó együttműködésére építünk. 

(fizioterápiás szakasszisztens, gyógy-masszőr felnőtt szakápoló, diabetes szakápoló, dietetikus, diplomás 

ápoló, gyógytornász).   

Akut ellátás során: Befejezett helybeni ellátást, teljes körű kivizsgálást és rizikófelmérést, a súlyos 

állapotok korai felismerése után a beteg gyors fekvőintézetbe irányítását végezzük.  

Krónikus ellátás során: A rehabilitációt és otthoni adaptációt helyi, a beteg otthonában az otthon ápolási 

szolgálat együttműködésével vagy ahhoz legközelebb, járóbeteg szolgáltatásként valósítjuk meg. A 

rehabilitációhoz szükséges szakmák és szakemberek egy centrumban, koncentráltan segítik a betegellátást. 

A rehabilitáció mindig egyénre szabott és a beteg otthoni lehetőségeit figyelembe veszi. A beteg 

képességeinek fejlesztése mellett a hozzátartozók betanítása, a beteg lakókörnyezetének adaptálása, az 

önkormányzati és civil támogató szervezetek munkájának koordinálása is napi feladat. 

Kiemelt szerepet tulajdonítunk a prevenciónak, melynek folyamatában minden szinten részt veszünk. 

Ahogy a gyógyítást, úgy a cég irányítását is rendszerszerű szemléletben végezzük: folyamatos 

önellenőrzés és működésfejlesztés, minőségügyi rendszer (ISO 9002) működtetése, a munkatársak 

szakmai fejlesztése és képzése és a pénzügyi forrásokkal való tudatos tervezés / gazdálkodás által.  

Együttműködünk más szervezetekkel (gyógyszergyárakkal, egyetemekkel, gazdasági társaságokkal, 

önkormányzatokkal) a kölcsönös előny szem előtt tartása mellett. 
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AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS FELTÉTELEINEK TELJESÍTÉSE 

Cégünk az elmúlt 20 évben folyamatosan teljesítette az egészségügyi szolgáltatások végzéséről szóló 

jogszabályokban előírt feltételeket. Privát cégként a felügyeleti szervek kiemeltebb figyelemmel 

ellenőrzik e feltételek meglétét és bármilyen eltérést szankcionálnak. Az Állami Népegészségügyi és 

Tisztiorvosi Szolgálat 2013-ban két átfogó ellenőrzést végzett a szakrendelőben, melyek során, két 

alkalommal több napon keresztül a hatályos Egészségügyi Törvényben előírt szakmai minimumfeltételek 

megvalósulását ellenőrizték pontról-pontra minden szakellátás esetében. Mind a két alkalommal 

megállapították, hogy mind az infrastrukturális-építészeti mind a humán, mind az eszközbeli feltételek 

rendelkezésre álltak. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei kormányhivatal Egészségügyi szakigazgatási 

szerve 2014-ben is ellenőrizte az intézményt és megállapította, hogy az előírt feltételek maximálisan 

biztosítottak. 2013-ban a Tiszafüredi ÁNTSZ három alkalommal végzett átfogó ellenőrzést a 

balneoterápiás (fürdő) kezelőegységben ahol a folyamatosan végzett vízminta vizsgálatok eredményeit, a 

vízkezelést, a takarítást, a forgalommal arányos vízfogyasztást, és a veszélyes szerek tárolását, használatát, 

valamint a dokumentáció vezetését is ellenőrizték. A vizsgálatok minden esetben kiváló működést 

igazoltak. 

 

A hydro-balneoterápiás kezelési részleg egy helyisége. 
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TERÜLETI LEFEDETTSÉGÜNK 

Cégünk területi ellátási kötelezettsége a Tisza-tó településeinek többségére kiterjed és mintegy hatvan 

ezer fős lakosságú régiót fed le. A fő települések: Tiszafüred, Tiszaszőlős, Tiszaderzs, Tiszaszentimre, 

Abádszalók, Tomajmonostora, Tiszabura, Tiszaroff, Tiszaigar, Tiszaörs, Nagyiván  

 

 

 

Emellett a következő helységekből is rendszeresen érkeznek betegeink: Poroszló, Borsodivánka, Egerlövő, 

Sarud, Tiszanána, Kisköre, Egyek Tiszacsege, Tiszagyenda, Kunhegyes, Kunmadaras, Karcag, 

Kisújszállás, Törökszentmiklós 

Az Európai Unióból főként német, holland, belga és angol nemzetiségű betegek ellátása történik, akik 

ideiglenes lakcímmel rendelkeznek a környező településeken és zömükben rendelkeznek magyar TAJ 

számmal. Ezért rendeléseink a magyar mellett német és angol nyelven is folynak. A Közelmúltban zárult 

egy 1 éves német nyelvtanfolyam a dolgozók számára a jobb kommunikáció elősegítése céljából. 
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BETEGFORGALOM 

1996 óta Intézményünkben 868.882 beteg jelent meg rendeléseinken és 2.606.646 beavatkozást végeztünk. 

A tavalyi évben 76.316 beteg jelent meg szakrendeléseinken. Évente Magyarország lakosságának 0,8%-a, 

az elmúlt húsz évben az ország teljes lakosság számának 8,8%-a kapott ellátást Intézményünkben (A 

FŐNIX betegforgalmi rendszer és a KSH 2015-16. évi adatai alapján .adatai alapján becsült érték 

9830945 magyar lakosra megadva.). 

BETEGELÉGEDETTSÉG, MINŐSÉGI MUTATÓK: 

A betegelégedettséget az ISO:9002-es minőségügyi rendszerünk keretein belül folyamatosan kérdőívvel 

mérjük. Emellett jegyzőkönyvet készítünk minden beérkezett panaszról, melyet minden esetben 

kivizsgálunk, okait feltárjuk és kezeljük, valamint dokumentálunk. Jelentős panasz nem fordult elő. 

Leggyakoribb panasz a az Endokrinológiai szakrendelés 1 hónapos várólistájára és a betegek várakozási 

idejére érkezett. Összehasonlításként: a szomszédos endokrin szakellátó helyeken a várólista 4-6 hónap, 

aminek döntően az országos finanszírozási rendszerbe épített mennyiségi korlát (ú.n. volumenkorlát) az 

oka. Ennek korrekciójára jelenleg két Belgyógyászati rendelés is működik párhuzamosan, mellyel 

csökkenteni kívánjuk a várakozási időt. A betegek a kérdőíveken kiemelik intézményünk beteg 

központúságát és dolgozóink empátiáját, professzionalistását. Különösen a más városból, vagy országból 

érkező betegek adnak ennek hangot, pozitív előjellel összehasonlítva az itteni ellátást az otthon kapottal. 

A kapott ellátás nyújtásának színvonalával kapcsolatos panasz nem volt, ezt a 10-es skálán a betegek 7-10 

között pontozzák évről-évre. Az elmúlt öt évben négy esetben fordult elő panasz.  

  

FEJLESZTÉSEINK  

Az intézmény az eltelt 20 év során bővült korszerűsödött. Kezdetben, egy helységben 2 ágyon egy 

asszisztens az akkor igen korszerűnek számító Evo-lite lámpa és Sonostim, Nervostim készülékek 

segítségével kezelte betegeinket. Gyógytorna kezeléseket dr. Beranek Lászlóné irányításával vettek fel a 

betegek. 

A kitartó, lelkes csapat munkája következtében mind létszámban, mind eszközök terén is bővültünk, amit 

a növekvő beteg létszám indokolt is. Mindig igyekeztünk dolgozóink szakmai hozzáértését fejleszteni, új 

és új terápiás rendszereket bevezetni. Ehhez természetesen a gépparkot is folyamatosan korszerűsítjük. 

A gyógytorna részlegen most öt gyógytornásszal dolgozunk, akik rendszeresen részt vesznek a legújabb 

technikai képzéseken. 

A Mckenzie terápiás rendszer, Kinesotape kezelés mellett Mulligan-féle manuálterápia, Terrier-féle 

lágyrész mobilizáció is elérhető. A régióban szinte egyedüliként alkalmazunk Schrott terápiát a 

gerincferdülés javítására, Dévény-féle tornát újszülöttek, csecsemők korai fejlesztésében, Földi-féle 

lymphdrenázst limfödémás betegek kezelésében. Mindez gyógytornászaink részéről folyamatos szellemi- 

és fizikai (!) igénybevételt jelent. a módszerek hatékonysága viszont vitathatatlan.  

Rendelésein végzett szakorvosi tevékenysége mellett dr. Luczai Marianna Barvincsenko féle 

manuálterápia, illetve ideg mobilizációs technikák segítségével segíti a mielőbbi felépülést. Utóbbiak 
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során speciális kézi diagnosztikát követően azonnal felderíthetőek a panaszt okozó elváltozások. 

Amennyiben a talált ok engedi, szintén kézzel végzett fogásokat követően a probléma akár szüntethető is, 

ahogy ezt az így kezelt betegeink tapasztalják is!  

A mechanoterápiás módszerek megtanulása és végzése idő és energia igényes folyamat, rengeteg 

gyakorlás és továbbképzés során tanítja kezünk és szemünk egyre pontosabb és kifinomultabb 

diagnosztikára képes.  

Elektroterápiás részlegünkön 2 helységben öten dolgoznak 15 kezelőágyon.   

Az egyik leggyakrabban alkalmazott ultrahang terápia mellett cryo- illetve nagy teljesítményű ultrahang 

kezelés igénybevételére is lehetőség van. Modern elektroterápiás készülékeinken az előre beállított 

áramformák mellett egyéni terápiás modulokat is kialakíthatunk. Ingeráram kezelések során az 

izomcsoportok ingerlése mellett idegi ingerlésre is lehetőség nyílik speciális fejeknek köszönhetően, 

illetve funkcionális kezelés során a beteg maga is aktív részvevője gyógyulásának. Rövidhullám kezelés 

során a mélyebb struktúrák is eredményesen kezelhetőek.  

 

  

  

Négy masszőr felváltva végzi a gyógymasszázst és a fürdőkezeléseket. 

Medencénkben súlyfürdő illetve vízitorna kezeléseket adunk. Ezen kívül kezdetben tangentorkád kezelés, 

majd a géppark fejlődésével szénsavfürdő illetve rekeszgalván kezelés adható a füredi bikarbonátos 

gyógyvíz egyedi hatásának kiegészítésére.  

Dr. Luczai Marianna 

AZ ELMÚLT ÉVEK FEJLESZTÉSEI IDŐRENDBEN  

2006 - épületfejlesztés-„új szárny” 

2007 - bútorzat fejlesztése a „régi szárny” felújításának kezdete 

2008 - a „régi szárny befejezése és a balneoterápiás rész komplett felújítása. Háromfunkciós kád, szén-

dioxid fürdő, rekesz galván készülékek beszerzése. 
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2009 - Szakrendelési profil kialakítása, Rehabilitációs orvos, endokrinológus kiképzése A gyógytornászok 

számának növelése. Speciális tornatechnikák és manuál terápia elsajátítása. Cardiotens vérnyomás és 

EKG Holterek beszerzése Bemer SLT 

2010 - Elektroterápiás eszközök beszerzése: számítógép vezérelt elektroterápiás készülék (Debrecenben 

van ilyen), Funkcionális elektroterápiás kezelőtornyok kialakítása, készülék. 

2011 - Soft-Laser terápia, látható tartományban működő és infravörös lézerek, lézerzuhany beállítása, 

Bemer készülékek vásárlása, Aggreométer beszerzése  

2012 - Betegőrző monitor, Mortara professzionális EKG, Pulzoxyméter,  Lökéshullám therápiás készülék 

beszerzése, Az elektroterápiás eszközök cseréje. 

2013 - hidegterápiás ultrahangkészülék: cryo-ultrahang, beállítása középfrekvenciás készülékek pótlása, 

folyamatos vércukor monitor vásárlása (6 napig folyamatosan méri, a cukorszintet. Kelet-Magyarországon 

összesen ezzel együtt 4 db van) Arteriográf, EKG Holter beszerzése. 

2014 - A tornaterem bővítése, Bobath ágy, függesztőrács, mozgássérültek számára kondicionáló gépek 

beszerzése, kerékpár és futópad ergométerek, ergotherápiás sarok kialakítása 

2015 – Új tangentor beszerzése, új doppler ultrahang beszerzése az ergotherápiás eszköztár fejlesztése. 

INTÉZMÉNYÜNK NÉHÁNY KÉPBEN 

RENDELŐK 
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ELEKTROTHERÁPIA 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HYDRO-BALNEOTHERÁPIA 
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GYÓGYTORNA 

  

 

 

 

 

 

TISZAFÜREDI EGÉSZSÉGTURIZMUS  

Jelenleg főként azok a német, holland és belga turisták jelentik az egészségturizmust, akik itt élő 

rokonaikat jönnek meglátogatni, vagy átutazóban megállnak itt. Ez a turizmus volumenben halvány 

árnyéka egykori önmagának. Intézményünk tett erőfeszítést a keletre történő nyitásra is: közös portfoliót 

készítettünk a Tisza Balneum hotellel melyet Szentpéterváron és Oroszország más városaiban 

népszerűsítünk. Emellett Lengyelország irányában próbálunk nyitni. 

Egészségturizmus létrehozására jelenleg környékünkön Berekfürdőnek Tiszafürednek és Karcagnak 

vannak meg az adottságai. Az egészségturizmus fejlődésének lökést adhat, a városrész gyógyhellyé 

minősítése.  

TÁRSADALMI, OKTATÁSI, TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉGÜNK 

Kezdeményezésünkre az alábbi szervezetek jöttek létre 

 

1) Tiszafüredi Hypertonia és Diabetes Alapítvány 

2) Tiszafüredi Jó csontokért alapítvány 

3) Tiszafüredi Diabetes Klub 

Kiemelt partnerünk a Tiszafüredi Rákellenes Liga amely rendszeresen intézményünkben ülésezik. 

Rendszeresen tartunk egészségnevelő előadásokat a Tiszafüredi kistérség településein. 

Társadalmi együttműködés keretében az önkormányzat beleegyezésével  egy  játszóteret és két  parkolót 

építettünk a Poroszlói úton és parkosítottuk a környezetünket. 

Képzési akkreditáció: 

A Debreceni és a Szegedi Egyetem reumatológus orvos, gyógytornász képző helyeként rendszeresen 

töltik Intézményünkben gyakorlatukat ifjú Kollégák, emellett intézményünk a fizioterápiás 

szakasszisztens és gyógy masszőr képzésben is rendelkezik akkreditációval. 

Tudományos munkánk részeként gyógyvízzé nyilvánítási eljárások, közlemények szakmai pályázat és 

szakértői tevékenység képezte a munka legnagyobb részét. Emellett rendszeresen tartunk továbbképzést 
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családorvosoknak. Gyakran előadunk regionális és országos szakmai fórumokon, és minden ambiciózus 

kollegánk számára lehetőséget biztosítunk egyéni kutatások / publikációk készítésére.  

Tudományos közleményeink kivonatait a mellékletben foglaltuk össze.  

Tiszafüreden általunk szervezett konferenciák: 

1) A Magyar Reumatologusok Egyesülete Kelet-magyarországi szekciójának ülése: Hotel Hableány: 

2007 

2) Az ORFMMT Ifjúsági szekciójának országos tanácskozása  Hotel Hableány 2014 

3) Országos diabetologiai továbbképzés: négy alkalommal a Thermál Hotel Balneumban. 
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Betegfogadó / váró terek 
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MILYEN ITT DOLGOZNI? (A MUNKATÁRSAK GONDOLATAI) 

Szövetesné Kiss Kati : „ Ami nem öl meg, az erősít !” 

Munkaviszonyom kezdetén és azóta számomra a munkahelyem : lehetőség, öröm, megbecsülés – 

röviden : a nyugalom szigete. / előző munkahelyemhez képest főként / 

A mindennapok sűrűjében ma észlelhetően növekvő teher mellett „ teljesítünk „. Naponta szembesülünk a 

betegek  egymáshoz is türelmetlen, médiából, internetről „ kiokított „,olykor fals elvárásaival. Ezt ugyan 

kiegyenlítik a munkahelyi rendezvények, megbeszélések, közös programok, továbbképzések, 

színházlátogatások, ünnepek. Azonban egyre kevesebb idő jut egymás problémáinak megismerésére, 

megértő, segítő, számunkra oly fontos beszélgetésekre, az idősebbek meghallgatására, önmagunk 

megerősítésére, a betegek számára is fontos társalgásra. Ezt a teljesítmény – orientált egészségügyi 

elrendezés és a nagy létszámú, valóságosan rászoruló beteganyag nem teszi lehetővé, és ez az 

egészségügyi dolgozókban is hiányérzetet kelt. 

A távlatokat illetően – a nyugdíjig szeretném megélni a „nyugalom szigetének” teljes megismerését jó 

egészségben eredményes helytállással és türelemmel. 

(Szövetesné Kiss Kati a számítógépes ismeretek mindentudója, rendszer szervező) 

 

 

 

Takács Andrea  

13 éve nagy izgalommal léptem át az intézmény kapuit. 3 év babázás után nagy feladatok előtt álltam.  

Anyaként még nem tudtam milyen lesz munkába állni, a feladataimat maximálisan elvégezni. Látva a 

kollégáim szorgoskodását, nekem is bele kellett rázódni a mindennapi munkába.  
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A mai napon már az életem részévé vált a Sanitas. Nem tudom elképzelni a napjaimat nélküle. Ahogy az 

évek telnek, a feladatok szaporodnak,de megpróbálok maximálisan helytállni ,kitartani .A kollégáimmal 

szerintem jó csapat vagyunk,szeretettel, odafigyeléssel  nagyon sok problémát,feladatott meg tudunk 

oldani.  

Az elkövetkező években  továbbra is ebben a nagy családban szeretnék dolgozni. Főnökeimmel, 

kollégáimmal továbbra is közös erővel megtartani a Sanitas jó hírét. 

A betegeink minden alkalommal maximális elégedettséggel lépjenek ki az intézmény kapuján. 

 

Orvos asszisztensek 

Tóth Erika 

1998. októberében, amikor felvételt nyertem az Intézménybe, 2 dolog volt fontos számomra. Az egyik, 

hogy legyen a szakképesítésemnek megfelelő munkám, a másik, hogy lehetőleg Tiszafüreden.  

Kezdetben a súlyfürdőben kaptam munkát, majd Ifj. Dr. Beranek László Belgyógyászati Szakrendelésén 

kezdtem dolgozni. Itt lehetőségem volt képezni magamat, főorvos úr beiskolázott, 2001-ben 

megszereztem a Diabetológiai Szakápolói bizonyítványt.  

Főorvos úr támogatásával megalapítottuk a Diabetol. és Hypertonia Alapítványt, Diabetes Klubot, amely 

előadásokkal, szűrőnapokkal segítette a térségben élő cukorbetegek és hozzátartozóik életét.  

Fő feladatunknak tekintettük, hogy megismertessük sorstársainkat betegségük kezelésével, 

karbantartásával, a szövődmények kialakulásának kivédésével.  

Nagyon fontos a jó orvos-beteg kapcsolat kialakítása, a javasolt gyógymódok elfogadása, a táplálkozási 

szokásaink megváltoztatása, a diéta betartása és a rendszeres testmozgás.  

Korszerű eszközöket vásároltunk (hat napos vércukormérő készülék (CGM), Holter készülékek, 

Arteriográf), mely országos viszonylatban is kuriózumnak számít, és amelyekkel valamennyi városi és 

vidéki rendezvénynek részesei vagyunk, szűrővizsgálatokkal segítjük a programok megvalósulását.  

A résztvevők nagyon sok gyakorlati tanács elsajátításával erősítették meg a betegséggel kapcsolatos 

eddigi tudásukat.  

Sok szakmai tapasztalatot és rutint szereztem és elmondhatom, hogy én is részese lehettem a Tiszafüredi 

Sanitas Corporis Kft. fejlődésének. A számomra nehéz időkben is sok segítséget, támogatást kaptam a 

cégtől, a vezetőségtől, munkatársaimtól.  

Pozítív megerősítést jelent számomra a munkahely által adott plusz juttatások, családias összejövetelek és 

a kollégák lelki támogatása.  

Sok-sok odafigyeléssel, több aktív együttléttel, továbbra is egymást segítve kell dolgoznunk, hogy 

családias, barátságos légkörben tudjunk együtt dolgozni még sok-sok éven keresztül.  
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Nagyné Tanzig Timea 

Munkaviszonyom kezdetén 19 éves voltam. Akkor is, amikor jelentkeztem, és amikor dolgozni kezdtem 

is nagyon izgultam és féltem, nehogy elrontsak valamit. Csodáltam a többieket, hogy ők már annyi 

mindent tudnak, és sokat vívódtam, hogy én biztosan alkalmas vagyok –e arra, hogy „ igazi orvosi 

rendelőben dolgozzak. Amikor már úgy éreztem, hogy van kellő önbizalmam és már tudok is valamit, ifj. 

Dr úrral kezdtem dolgozni, mellette újabbnál újabb dolgokat tanulhattam meg, kiegészült mindaz, amit 

addig elsajátítottam. Jó érzés volt számomra, és büszkéséggel töltött el, hogy amikor az új szárny építése 

elkezdődött, én is egy kicsit részese lehettem az átalakulásnak, majd 2006 – ban az átadásnál is. 

Jelenleg már két kisgyermekes családanyaként is meg kell felelnem a munka mellett. Új kihívásokkal néz 

szembe ilyenkor az ember. 

Jövőképem: az országban és a világban hallott és sajnos látott sok rossz ellenére is optimista vagyok és 

próbálok maradni munkánkkal és családunkkal kapcsolatban is. Remélem, hogy munkámmal én is 

hozzájárulhatok a cég előrejutásához és cél lehet egy 30 – 40 éves jubileum ünneplése is. 

A magam és családom nevében is köszönöm, hogy ennek a cégnek a dolgozója, részese lehetek.  

Bárdos Tiborné 

Amikor a céghez kerültem, egy nagyon családias kis kollektíva fogadott. Érzésem szerint könnyen be 

tudtam illeszkedni, felvenni a munkatempót a mindennapokban. 

Szüleim arra tanítottak, hogy a munka a család fenntartásának alappillére, csak szorgalmas, kitartó 

munkával lehet előre lépni az életben. Mindig ezt tartottam szem előtt. 

A cég fejlődése, bővülése mindig örömmel tölt el, hisz ezeknek az előrelépéseknek én is részese lehettem. 

Dolgozóként lehetőséget kaptam tudásom fejlesztésére. 

Új feladatkörök ellátása számomra is kihívással jár, melynek elvégzése sikerélménnyel, energiával tölt fel. 

Munkahelyem önzetlen, teljes körű támogatása, a szép, rendezett, tiszta környezet – ideális a mindennapi 

feladatok elvégzéséhez. 

27 éves osztálytalálkozóm csak megerősített abban, amit eddig is tudtam. Évfolyamtársaim közül sokan 

már az egészségügyi szakmán kívül sodródtak, sokan pedig áldatlan körülmények között végzik 

munkájukat. 

Örülök, hogy stabil felépítésű cég dolgozója lehetek. A jövőben is szorgos, kitartó munkámmal kívánok 

részt venni a mindennapokban. Bízom benne, hogy még sokáig fenntartható lesz az eddigi színvonal, és 

elégedett, gyógyult emberek kerülnek ki a kezünk alól. Célom az összetartó kollektíva megtartása. 

Köszönöm a véleménynyilvánítási lehetőséget :      Bárdos Tiborné    vezető asszisztens 

Csehné Kántor Gabriella 

1987. augusztus 1 – én kezdtem dolgozni. A tiszafüredi rheumatológia és fizioterápiás részlegen akkor 

lehetőséget jelentett elhelyezkedni az egészségügyben, megismerkedni a reumatologiai, mozgásszervi 

betegségekkel, tanulni gépírást, később számítástechnikát. Jelenleg egy biztos pontot jelent az életemben 
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mind anyagiak terén, mind emberileg. Szinte második otthonom, hiszen idén már 29. éve dolgozom itt. 

Szeretném hátralévő munkáséveimet is itt tölteni, amennyiben lehetséges, ha szükséges, tovább- 

tanulással bővíteni ismereteimet, megbízható munkaerőként teljesíteni. 

 

Gyógytornászok 

Mit jelent számomra a Sanitas Corporis? 

Amikor lehetőséget kaptunk itt dolgozni, mindannyiunk számára egy új élet lehetősége kezdődött 

Tiszafüreden. Lett munkánk, tudtunk bízni a jövőben, tervezni, egy biztos megélhetésben bízni. A munka, 

a sikeres, lelkesen végzett munka tesz bennünket emberré. Életünknek az egyik és legfőbb értelme a 

családunk, a másik a munkánk. Mindkét területen nagy erőfeszítéseket kell tennünk, hogy megfeleljünk az 

elvárásoknak. A hivatást, amit választottunk, örömmel végezzük, hiszen az önmegvalósításunk része. 

Emellett a munkahelyünk, a Sanitas Corporis Kft az, ami a megélhetésünk, a nyugodt, biztos családi élet 

alapja. 

A jövőben is szeretnénk megfelelni a főnökeinknek, az elvárásaiknak megfelelően megfelelő minőségű és 

mennyiségű munkát végezni. Szeretnénk a többi területeken dolgozókkal együttműködve, egymást 

tisztelve, segítve összedolgozni, hiszen a betegeink javulását, elégedettségét csakis együttműködve, közös 

erővel, egységes gondolkodásmóddal tudjuk elérni. Az egyes betegek kezelésén túl mi egy cégért 

dolgozunk, ami mondhatni a második családunk.  

Fábián Róbert Zoltán 

Fábián Hajnalka 

Kozák Enikő gyógytornászok és 

Nagy Tóth Kinga vezető gyógytornász 

 

Gyógymasszőrök 

Gacsal Imre gyógymasszőr 

A 90 – es években még nem az egészségügyben dolgoztam. Hálával gondolok a Sanitas Corporis 

orvosaira, gyógytornászaira, fizio – asszisztenseire, amiért édesanyámat súlyos betegsége után 

meggyógyították és visszaadták hitét az élethez. Köszönöm! Jelenleg létbiztonságban, jó körülmények 

között végezhetem munkámat. Bízom benne, hogy marad ez a biztonság, és jó szervezéssel, kitartással 

sikeres lesz a cég és saját munkám. Remélem, még 9 – 10 évet tudok dolgozni/ nyugdíjig /. Kívánok 

ehhez minden kollégának erőt, egészséget, sok sikert, örömöt!   

Kovácsné Gyöngy Mária egyik  „ házi poétánk” az 

ismert verset idézve emlékeztet az emberi kapcsolatok 

alapelemére , betegellátásunk fontos szempontjára. 

Bemutatja saját pályája kezdetét és a cég létrehívásának 

emberi, munkatársi oldalát: 

 „Mosolyod, mely szívből fakad, 

 aranyozza be arcodat.  

Mosolyod nem kerül pénzbe,mégis 

sokat ér testvéred szemében” 

Frederico Faber: MOSOLYOD-

részlet 
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Mikor idekerültünk, bekerültünk egy igazi nagycsaládba. Főorvos úrtól bizalmat kaptunk, Ildikó néni 

pedig, mint egy tyúkanyó gondoskodott rólunk. Mindannyian jóakarattal, szeretettel, egymást megismerve 

segítettük át a sors által diktált dolgokon társainkat. Nagyon jól összekovácsolódott társaság alakult ki, 

akik a mai napig értékes tagjai a csapatnak. 

Amikor az intézményt a bezárás fenyegette, mindenki veszélyben érezte magát, jövője alakulását. A 

Sanitas Corporis megalapításával segítették mindannyiunk megélhetését, amiért hálásak lehetünk. Egy 

szív egy lélekkel dobbant tovább. Mindenki a legjobb tudását nyújtva dolgozott, és próbált friss 

képzésekkel újabb szakképesítést megszerezni. A betegeket jó irányítással, megfelelő kezelésekkel, lelki 

biztatással próbáltuk gyógyítani. Jó érzéssel tölt el, hogy más helyekről érkező betegek szivesen 

visszatérnek olykor barátaikkal, és jó hírünket messzire viszik. A változás korát éljük, ami  egy nehéz 

világot hozott ránk, de összetartással, egymás segítésével, egymásra figyelve talpon fogunk maradni és 

napra készen várhatjuk régi és új betegeinket. Ha szükséges, újabb képzéssel is megbirkózunk. 

Kovács Mihály gyógymasszőr 

Számomra a cég megalakulása továbblépési lehetőséget jelentett, munkát, biztonságot, stabil életet, 

tanulást, sokirányú ismeretszerzést. Jövőmet is itt képzelem el munkám egyre magasabb szintre 

emelésével.  A betegek elégedettsége, saját ambícióm arra késztet, hogy mindent megtegyek azért, hogy 

építőleg vegyek részt e kiváló csapat munkájában. 

Tóth Margit gyógymasszőr 

2013–ban bizalmat árasztó, kellemes környezet fogadott új munkahelyemen, Tiszafüreden, ahol jelenleg 

is jól érzem magam. Szeretnék alkalmazkodni a feladatokhoz, munkatársaimhoz, orvosok és betegek 

elvárásához. 

Elégedett vagyok, csak így tovább!. 

Fizioterápiás szakasszisztensek: 

Jordánné Irházi Judit 

Kovács Mihályné Piroska 

Kántor Aranka 

Dankosné Nagy Margit 

Csepreginé Kálmán Viktória 

Az 1990 – es évekre munkatársaink nagy része már megállapodott / családi fészek Tiszafüreden /. A 

szakma iránti szeretettől vezérelve az intézmény támogatásával minden kolléga megszerezte a szakosítást.  

Az 1996 –os év választásra kényszerített mindenkit: Kft – vé alakultunk. Mindezt megelőzte egy 

bizonytalanság. Munkalehetőségünk, megélhetésünk elvesztésének veszélyét éltük át. A betegek által 

bizonyított szakmai tevékenységünk semmivé válását féltettük. Családjaink aggódása a lejtőre juttatástól, 

a jó munkahelyi közösség szétesésétől jogos volt. A Kft az addigi dolgozóknak továbbra is 

munkalehetőséget adott. Egyöntetű „IGEN” volt a válasz. A biztos megélhetést, a helyben- Tiszafüreden - 

maradást, a normális munkakörülményeket, egyben a családja nyugodt jövőjét látta benne mindenki. 
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Jelenleg minden adott a szakmai munka elvégzéséhez. Megtörtént a régi géppark teljes felújítása. Az 

országosan is kevés helyen alkalmazott fizioterápiás készülékeken való munka lényegesen megkönnyítette 

a hétköznapjainkat és a betegek gyógyulási esélyeit. Igyekeztünk szakmailag a továbbképzéseken részt 

venni, amihez a vezetés támogatását megkaptuk. Nagy előrelépés volt a saját fülkerendszer és az 

időbeosztás kialakítása. A színvonalasan felújított, kibővített, megszépített épület közérzetünket és 

munkakörülményeinket lényegesen befolyásolta, megkönnyítette. Így tudtuk elérni azt, hogy nem csak 

Tiszafüred és környékéről, hanem külföldről is visszajáró betegeink vannak. A vezetés eredményes 

szervező munkájának köszönhetően a kibővített szakrendelésekkel tovább tudtuk a meglévő 

beteglétszámot növelni. Közösségünk ma egy igazi nagycsaláddá kovácsolódott össze. A jövőben mindent 

meg kívánunk tenni a jelen és a jövő betegek megtartása érdekében, a betegek szakszerű felvilágosításáért, 

a kezelések pozitív hatásának felismertetéséért. Munkánk során első helyen kell legyen az együttérző 

képesség, a segíteni akarás. Igyekszünk megőrizni a jó tárgyi feltételeket, megbecsülni és kiküszöbölni 

készülékeink meghibásodását. 

 

Takarító, kisegítő munkatársak,: 

Jelenleg is munkában álló nyugdíjasaink Szövetes András és Andrásné 

2011. januárjában új reménysugár csillant fel életemben, amely számomra egy lényegesen kedvezőbb 

munkahelyet jelentett  a Sanitas Corporis Egészségügyi Szolgáltató KFT - ben. Varrodában betöltött 

munkahelyemet cserélhettem fel és újból a betegellátás közelébe kerülhettem, ahol régebben, a  helybeli 

Szülőotthon bezárásáig dolgoztam.  

Tudtam, ilyen intézetben precízen, nagy odafigyeléssel kell dolgozni, főként, ha a textiliák tisztántartása a 

feladatom. Iparkodtam elvégezni a rám bízott feladatokat, megtanultam az új eljárásokat követni, amit 

munkavezetőm és a minőségbiztosítás elvárt tőlem.  

Beilleszkedésemet nagymértékben segítette férjem, aki már 2006. május 1 - e óta itt dolgozott, mint 

karbantartó, előző munkahelyén pedig a Központi Orvosi Ügyeletben sofőrként igen nagy jártasságra tett 

szert az egészségügyben . Ismertette velem az ügymenetet, a lehetőségeket és az elvárásokat napi szinten, 

nekem és munkatársaimnak valóságos ezermesterként segített a technikai problémák megoldásában. / Ezt 

a tiszteletre méltó munkakört napjainkban is sikeresen betölti /.Gondolom, nem okoztam csalódást 

azoknak, akik számomra lehetővé tették azt, hogy egészségben értem el a nyugdíjazásomat. Továbbra is 

örömmel dolgozom, és ebben erősít az, hogy mindezt férjemmel együtt egy szépen kialakított, jól 

felszerelt munkahelyen tehetem. Az is boldoggá tesz, hogy tudjuk, mindkettőnk sok - sok munkája, 

ötletessége, fáradhatatlan helytállása folytán mi is maradandó értéket alkotunk embertársaink javára. 

Veresné Lakatos Éva 

A Sanitas Corporis munkaviszonyom kezdetén az újdonságot, új kihívásokat jelentette. A korábbi 

munkahelyeimen végzett munkához képest merőben eltérő, új feladatokkal kerültem szembe. 

Az egészségügyben takarítóként dolgozni nagy felelősséggel jár, nagy odafigyelést, sok munkát igényel. 

Célunk, hogy az itt dolgozók, és az ide érkező betegek elégedettek legyenek minden helyiség tisztaságával. 

Amikor ide kerültem, a kollégák kedvesen, barátságosan fogadtak, segítették a beilleszkedést, pontosan, 

figyelmesen tanították feladataimat. Úgy érzem, hogy sikerült a közösség teljes körű tagjává válnom, 

nemcsak a közvetlen kollegákkal, hanem a többi dolgozóval is baráti viszonyt sikerült kialakítani. 
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Jelenleg is jól érzem magam a munkahelyemen. Igyekszem a munkámat minél jobban ellátni és a 

munkatársakkal esetlegesen felmerülő konfliktusokat is megfelelően kezelni. Jó érzés, amikor a 

betegektől kapunk a munkánk ellátásával kapcsolatos dicséretet, és az is, amikor régi, kedves ismerősként 

köszöntenek. Véleményünk szerint a jó kollegiális viszony alapja, hogy ne csak a munkahelyen, 

munkaidőben, hanem munkaidőn kívül is találkozzunk, beszélgessünk. Erre kiváló alkalom volt a 

karácsonyi összejövetel, és az lesz az augusztusi színházi látogatás is. A jövőben akár gyakrabban is sor 

kerülhetne ilyen csapatépítésre, mert ahhoz, hogy jól végezhessük munkánkat, fontos a közös, nem 

feltétlenül csak munkaidőben töltött együttlét, közös élmények megélése. A Sanitas Corporis Kft - t 

munkám kifogástalan elvégzésével tudom gyarapítani, hiszen a betegek közérzetének javulásához fontos 

az, hogy egy olyan helyen gyógyuljanak, ahol rend és tisztaság van. Reméljük, hogy munkánkat még sok 

– sok évig végezhetjük a Sanitas Corporisban. 

Monoki Edit 

Első munkanapom óta azt tapasztalom, hogy ebben a gyógyintézetben minden – hihetetlenül – a beteg 

EMBER–ről szól. Nemcsak az, ahogy az épület kívülről mutat, az épületen belül is , magas színvonalon, 

minden erről szól. Mindennel fel van szerelve, ami ma egy mozgásában korlátozott embernek szükséges: 

eligazodási pontok, fényhatások, télen kellően meleg, nyáron klimatizált helyiségek, öltözőkben zárható 

szekrényekkel. Főorvos úr minden korszerű dolgot alkalmaz gépesítésben, munkát megkönnyítő 

eljárásokban, ezekben pedig a környezetvédelmet és az energiatakarékosságot maximálisan előtérbe 

helyezi. Amit ma meg lehet tenni egy munkahelyen, az itt mind a helyén van. 

Munkahelyi rendezvényeink, ünnepek, kirándulások is mind rólunk szólnak, beleértve családjainkat, 

gyermekeinket. A megbeszélések fő vonala pedig mindenkor az eredményesebb munkavégzés és 

betegellátásra irányul  

Nyugdíjas dolgozóink véleménye: 

Cseh Lászlóné 

Amikor a fizikóra mentem dolgozni, mint takarítónő, sok új dologgal találkoztam a betegek ellátásával 

kapcsolatban, amiről azelőtt fogalmam sem volt. A munkatársak úgy befogadtak, mintha mindig ott lettem 

volna. Senki nem éreztette velem, hogy én csak egy takarító vagyok. Nekem a második otthonom volt, 

mert olyanok voltunk, mint egy nagy család. Ma is szeretettel gondolok vissza azokra az évekre, és 

büszke vagyok arra, hogy a fizikó dolgozója voltam. A mai napig jó érzés tölt el, ha találkozok a volt 

munkatársakkal, és az ottani, megismert, volt betegekkel, vagy ha éppen rám köszönnek 

Rátai Lászlóné 

25 évig háziipari dolgozó voltam, vesszőfonással foglalkoztam. Összetartó kollektívából érkeztem egy 

merőben más, újdonságokkal teli munkakörbe. Az ott dolgozó, mindenben már jártas kollégám, Kalmár 

Istvánné és Cseh Lászlóné nagy odaadással segített az ismeretek elsajátításában. .A feladatok sikeres 

elvégzése és a munkahelyi rendezvények segítették gyors beilleszkedésemet az egészségügyi dolgozók 

népes csapatába. A munkahelyi légkör itt is kiváló volt, nagy megértéssel viszonyultunk egymás öröme, 

bánata iránt. Munkavégzésünk alapja a szolgálat volt embertársaink iránt, az erre való készség és 

hajlandóság alaptermészetemből fakadt. Nagy felelősséget éreztem a betegek iránt, munkatársaimmal 

együtt gondosan követtük lépteiket, eligazítottuk, kísértük, szükség esetén őriztük, gyámolítottuk őket. 
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Intézetünket gyakran megdícsérték tisztaság terén és rendezettségében. Ehhez munkaadónk minden 

feltételt biztosított. Mindig világosan tudtuk, mi a közeli és távoli feladat, így sok munkával, de szép 

emlékekkel érkezett el számomra a nyugdíj ideje. Ezt kívánom a ma még aktív és fiatal munkatársaimnak 

is! 

Szabó Károlyné 

Előző munkahelyemen ülő munkát végeztem a Központi Orvosi Rendelőben, telefonközpontosként, 

amikor számomra új lehetőség adódott, a betegekkel való közvetlen foglalkozás. A gyógyfürdőben 

asszisztensként kezdtem dolgozni. Ez fizikailag nehezebb helytállást követelt, meg kellett tanulnom az 

alapvető szabályokat és azok betartatását, mindezt precízen adminisztrálni. Személyre szabottan kellett 

vigyáznom a legjobban rászoruló, fogyatékkal élőre, és a túl sietős, türelmetlen gyógyulni vágyókra. 

Életem alkotó, boldog szakasza volt, minden nap új erőt adott a betegek napról – napra tapasztalt javulása. 

Ez a hatás olykor a versírás ihletét is elültette belém. Utódaimnak hitet, kitartást, helytállást, bizodalmat, 

segítőkészséget kívánok, és ehhez kiváló egészséget! 

Elszármazott munkatársunktól érkezett… 

Molnárné Ficzere Lívia 

 

Mindig gyógytornász szerettem volna lenni… Az egészségügyi pályához való vonzódásom 

gyerekkoromra nyúlik vissza. 

Először ápolónőként kezdtem az OORI-ban. Olyan csapatban dolgozhattam, ahol mindenki szívvel- 

lélekkel tette a dolgát és ez a minta példaértékű volt számomra. 

10 év elteltével haza húzott a szívem. Olyan szerencsében volt részem, hogy Beranek László dr. úr és 

felesége, Ildikó felkaroltak és munkalehetőséget kínáltak nekem.  Az álmom, hogy gyógytornász legyek 

egyszeriben nem is tűnt lehetetlennek. Eleinte Ildikó szárnyai alatt segédkeztem a gyógytornában. Azt 

hiszem, jobb tanítómestert nem kaphattam volna az élettől. Nemcsak szakmailag adta át tudása legjavát, 

de mindezt olyan szeretettel tette, amit soha nem fogok elfelejteni. Nagyon sokat tanultam tőle, 

visszanyertem az önbizalmamat. Nemcsak munkatársam, de barátom és példaképem is lett az évek alatt. 

Csak kevés ember rendelkezik olyan kisugárzással, mint Ildikó. Mindenkivel kedves és figyelmes volt. Ő 

volt a csapat lelke. Nélküle nem kovácsolódott volna össze ilyen jó kis közösség. Csak hálával és 

szeretettel gondolok rá és a kollégáimra. 

Később elsajátítottam egy számítástechnikai tanfolyamot és az adatok számítógépes feldolgozását 

végeztem. 

Pár év elteltével felvettek az Egészségügyi Főiskola gyógytornász szakára . 

Azt terveztem, hogy miután elvégzem az iskolát, visszamegyek a terápiára dolgozni. Másképp alakult az 

életem. Közben férjhez mentem, született három gyerekem és boldogan élünk Veresegyházon. Jelenleg 

otthonápolásban dolgozok és imádok gyógytornász lenni. 

Azóta is szeretettel gondolok a terápián eltöltött évekre. 
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

Az elmúlt húsz év küzdelmeit egyedül nem tudtuk volna sikerre vinni. Számos olyan személy, cég, és 

közintézmény állt mellettünk, akikkel együttműködve és egymást kölcsönösen segítve előre jutottunk. A 

lista igen terjedelmes, álljon itt mégis néhány név azok közül, akiknek köszönetet mondunk: 

Köszönet illeti minden dolgozónkat és a térségben dolgozó orvos kollegáinkat, akik napról napra 

garantálják, hogy betegeink elégedetten és jókedvvel lépdeljenek a gyógyulás sokszor rögös útján. 

Köszönjük a velünk együttműködő egészségügyi intézményeknek a húsz éven át tartó korrekt partnerséget. 

Köszönet illeti lojális betegeinket, akik nemcsak a saját problémájukkal fordulnak hozzánk bizalommal, 

de családtagjaikat is hozzánk irányítják. 

Köszönjük Veres Károly könyvvizsgálónknak kitartó segítségét és tanácsait. Köszönjük Mihala 

Sándornénak és a Stylus-Med Kft. dolgozóinak, hogy a Kft. könyvelését és pénzügyeit naprakészen 

tartják és hatékonyan támogatják pályázati tevékenységünket.  

Elismeréssel szólunk a Bakersoft csapatáról kiemelten Horváth András úrról, akik informatikai 

rendszereink működését biztosítják. 

Köszönettel tartozunk a Tiszafüredi Önkormányzatnak és az elmúlt 20 év polgármestereinek járási és 

megyei ÁNTSZ főorvosainak: Dr. Borsos Anikónak és  Szilágyi Péternek. 

Az OEP és a Megyei Egészségbiztosítási Pénztár velünk kapcsolatba levő vezetőinek és munkatársainak a 

szoros szakmai együttműködésért. 

Köszönjük Az OORI és az ORFMMT vezetőinek és munkatársaiknak a rehabilitációs tevékenység 

kialakításában és működtetésében nyújtott értékes szakmai segítségét. Kiemelten köszönjük, Kullmann 

Lajos és Vekerdy Zsuzsanna professzorok, Dénes Zoltán Tanár Úr, Till Attila, Szél István, Vén Ildikó, és 

Farkas Péter főorvosoknak a mindennapok során nyújtott magas szintű szakmai hátteret. Köszönjük 

Halmos Béla és Harsányi Zsolt szakfőorvos Urak segítségét. 

Köszönjük  reumatologiai-Balneologiai szakmai mentorainknak,Gömör Béla, Géher Pál és Bender Tamás 

professzor Urraknak tudományos közleményeinkhez nyújtott segítséget. 

Köszönjük Julesz János professzor Úrnak és Valkusz Zsuzsanna Tanárnőnek az endokrin szakrendelés 

kialakításához nyújtott segítségét és a szakmai támogatását is. 

Köszönjük, tudományos partnereinknek a kiemelten Rudas László Professzor (SZTE) és Tabák Gy. Ádám 

( SOTE I. Belklinika) tanár Uraknak az együttműködést eddig és a jövőben. 

Köszönjük legfontosabb üzleti partnereinknek, a Tiszavíz Kft.-nek, tiszafüredi gyógyszertáraknak és 

munkatársaiknak az évek óta tartó stabil partnerséget. 

Minőségügyi rendszerünk fejlesztését, felülvizsgálatát a Det Norske Veritas-nak köszönhetjük, akiknek 

ezúton köszönetet mondunk. 

 

  



- 36 - 

 

 

ZÁRSZÓ 

Kedves Olvasó! 

Köszönjük, hogy türelemmel végig követte vállalkozásunk 

történetét. A történelem által megírt és kiszabott úton 

haladtunk, míg célunkat, e 20 év eredményeit elértük. A 

hitetlenkedőknek és a kevésbé bizakodóknak azt üzenjük, 

hogy ne csüggedjenek: szorgalommal, jó munkabírással, 

önzetlenséggel, helytállással elérhető a cél, csak hinni kell 

benne. Kicsiny morzsából dagad a kovász, kicsiny magból 

szökken szárba a termés, ha jó közegbe kerül. Néha ezt a 

közeget is magunknak kell előteremtenünk… A 

fásultaknak üzenjük, hogy pihenjenek, merítsenek erőt, 

mert szükség van rájuk: nem maradtunk túl sokan, akik az 

egészségügyben helytállhatnak. Az irigyeknek kívánjuk, hogy legyen nekik is. Az önzőknek javasoljuk, 

hogy lássák be: „egyedül nem megy”. A szkeptikusoknak, hogy teljes szívvel éljenek. És mindenkit 

kérünk: próbáljon szeretni és segíteni a másik emberen ott, ahol él. 

Reményeink szerint ténykedésünk minden mozzanata az EMBER-ről szól: a munkatársról és arról, akiért 

naponta kitártuk ajtónkat, hogy segítségére legyünk. Így küzdelmeinkben sosem voltunk és most sem 

vagyunk egyedül. De közben mi, az első, cégalapító generáció tagjai kicsit megöregedtünk. Szerencsére 

utódaink a nyomunkban haladnak: érezzük és tudjuk, hogy az elhintett mag remekül sarjadzik. Segítsék 

munkájukat hogy intézményünk, a Tisza-tó régióban és vonzáskörzetében még sok húsz éven át 

szolgálhassa a beteg embereket. 

 

MELLÉKLET 

 

 

 

 

 

 

 

„Hogy meggyőzőek legyünk, hihetőknek 

kell lennünk.  Hogy hihetők legyünk, hitelt 

érdemlőknek kell lennünk  Hogy hitelt 

érdemlők legyünk, az igazat kell 

mondanunk”  

(Edward R. Murrow ) 



 

 

MELLÉKLET 

BETEGEINK MONDTÁK – „ARANYKÖPÉSEK” 

Érkezés 

- Halló! 

- Halló! A Kiskórházat keresem! A Beranek-félét!  

 

A háziorvos küldött, azt mondta jöjjek magához és jelentkezzek a recessziónál. 

 

- Mikorra van időpontja? 

- Háromnegyedkettőnegyvenötre. 

 

Hova kér időpontot? 

Aa… cukorbéteszes rendelésre! 

 

Anamnesis 

„Doktorúúr! Nyalomaszívit, ajjon má` egy kis Seduxent, mer` szíjjelvág az ideg. Szánjon má` meg, mert 

én egy szegény, szellemi hagyatékos vagyok, én iskola nélkül születtem. Mondom én a házi Balázs 

doktornak is, de az nem ad csak aztat a Puma Hunort (Humapronol) meg az Asterixet (Astrix) 

nyomassa…” 

- Szedett gyógyszereit elhozta ? 

- Nem. 

- Fel tudja sorolni?  

- Fel háát! 

- Melyek azok? 

- Hát a Kandura (Cardura), az Ednyt (kiejtve: Ednit), meg a többi ilyen hülyeségek.” 
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- Eszméletvesztése volt? 

- Nem… ja, de volt. 

- Elájult? 

- Igen! Én tegnap olyan rosszul lettem a főtéren, hogy elájulva mentem haza!” 

Mi a panasza? 

• Magamtól elájulok! 

• Az egyik szemem elhagyta a másikat! 

• A háziorvos valami pajzsmirigyet talált a torkomban! 

• Az MR-en találtak valamit, ami nem teljesen kizárólag! (kizárható) 

• Nyolc éve harcolok a pajzsmiriggyel! 

• A ventillátor kiszárította a szememet! 

• Amióta megműtöttek, azóta HALDOKLOM! 

• A vérnyomásom sz..r a székletem is sz.r. 

• Feledékeny vagyok: elmehetek tükrözésre? 

• Zsizsikel a mellkasa a mamának! 

• Olvasom a weborvost… nekem is van olyan bélflóra izém? 

• Az immunrendszerem nullán van és szétszakadtak a nyirokereim. 

• Beutaló kellene, pénteken megyek pace-maker komplikációra. 

• A bal fülem be van rekedve! 

• Zsömlés a hónaljam. 

• Kiment a cukormérőmből a higany. 

• Fulladok a szemcsepptől! 

• A pajzsmirigyemben gömbök vannak. 

• Gyenge vagyok mint a lisztharmat! 

• Két hónapja nem jött meg a NESZESZEREM. 

• Be szeretnék menni gastronomiára! 

• Előjegyeztek placikára! (plasztikára) 
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• A memóriámmal van a baj: amit letettem, sírva keresem. 

• A fogamat már nem tudom megmosni, mert rögtön felmegy kétszázra a cukrom és le kell ülnöm. 

• Munkahely nélküli lettem. 

• Úgy látom magam, hogy állapotos a szívem! 

• Olyan rosszul voltam, hogy sírva, jajgatva szaladtam a rendőrségre! 

• Négy-öt éve nem csináltak már izét nálam. Lehet, hogy azért vagyok most olyan izé. 

• Porckorongkopás van a kezemben, nem tudok leírni egy sort sem. 

• Valaki extázist tett a cumisüvegembe! 

• Leállt a vesém, analízisre hordanak minden héten! 

- Hasmenésem van! 

- Hányszor egy nap? 

- Nem tudom! 

- Gyakran? 

- Nem tudom.  

- Többször, hirtelen? 

- Nem tudom! 

- Volt már olyan, hogy futni kellett? 

- Igen, régen az általános iskolában! 

- Hol vizsgálják? 

- Debrecenben... Van ott valamilyen fantomos vizsgálat... 

Kórokozóink: 

Helikonbakter, Helikon baktérium,  (Helikobacter) 

 Csodálkozás székletminta elküldésekor: 

„- Hát már a sz.-t is postára adjuk?” 

- Milyen típusú vércukormérője van? 

- Olyan ami kijelzi, hogy mennyi a cukor! 
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- Hogy van? 

- Még sz..-ul vagyok, de már lesza..m 

A papa csak fekszik... Olyan matrac kéne neki amelyen hegyek vannak!  

Ha rosszul vagyok, van egy kis nitrogénem (Nitromint) otthon, azt veszem be. 

Pszichiatria: 

- Mikor van időpont? 

- 18 órakor. 

- Reggel? 

- ????? 

- Na jó, én szedem a gyógyszert lehetek hülye!  

-Vannak leletei? 

- Én Pesti vagyok! 

Doktor úr! Még meddig kell szednem a Tefal-t. (Telfast) 

Beleegyezés: 

- Nem egyezek bele az EKG-ba, mert nem tudom lenyelni. 

- A nászasszonyom is attól fulladt meg. 

A Doppermann vizsgálat fáj? (Doppler) 

Kardográfiára kell mennem? Beleegyezek. 

- Nem vállalom a vizsgálatot mert Egerszalonkára kell mennem koncertre! 

- Milyen koncertre? 

- Valami Ferire! 

Bölcsesség:  

Minden ami megölhet, elevenné tesz! 

Terápiás terv: 

Nagyon használt! De nem úgy csináltam ahogy mondta! Megittam mindet egyszerre , pedig volt hozzá 

kiskanál! 
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Megvettem a Naposax (Nasopax) orrsprayt. De kitaláltam, hogy hogyan hat jobban: fújtam vele naponta 

többször az orromba meg a fülembe! 80% javulás! Megírom a neten! 

- Milyen gyógyszert szed? 

- Valami tablettát! Az otthoni főorvos Úr írta fel. 

- Meg tudná mondani a nevét? 

- Dr. Ács Miklós 

- Mit tetszik szedni? 

- Alvadtvér-gátlót meg koleszter-csökkentőt. 

Gyógyszereink: 

Femibiona (Femibion), Gammagamma, Babagamma, (Gabagamma), Portorion (Portiron), Lexus, 

Lukszima (Lyxumia), Kandura (Cardura), Dalmessa (Dalnessa) Bisoparol (Bisoprolol), Persil 

vércukormérő (D-cont Perszonál), Domperinyon (Domperidon), Magnézium-citrus (magnézium-citrát), 

Beneuron (Benuron), Puma-Hunor (Huma-Pronol, Diparkin (Dipankrin), Aprófamily (Apo-famotidin), 

Gerbera (Kerberan), Presenta (Prenessa) Astoris (Atoris) Apokalipszis gyógyszer (epilepszia-gyógyszer) 

Asterix (Astrix), Kontrax anyag (Kontraszt-anyag), Norpaduime, Normodifin,  (Normodipin), Alphaville 

(Aflamin), Zillit (Zyllt), Aspirin procen (Aspirin protect), Libress (Lisopres), Almator (Amlator), 

Mydeoton (Mydeton), Mezopotámia (Medazepam) Neobirol (Nebivolol), Lapidum (Lapiden), Tensirium 

(Tensiomin) Metaforál (Meforál), Merkoforin (Merckformin) Rivóter (Rivotril) Rexona (Roxera)., 

Magnum B6, (Magne B6), ELITroxin (L-Thyroxin), Gézen-gyökér (Ginzeng-gyökér) 

- Van szüksége egyáltalán a Viagrára? 

- Hát a barátnőmhöz nem, de az az igazság, hogy az asszonyhoz már kell…” 

- Azt mondta a főorvos Úr: megműtjük?  

- Én meg azt feleltem: műttyük meg! 

Ott voltam a vér-transzformátornál. Megismert! 

Nem segít semmi, de majd írok a Parlamentbe! 

 Én csak gyomorkeserűt iszok...az is csak olyan mint a málna. 

Amikor az orvos is megfárad: 

- És otthon állva tetszik járni?   
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A KFT. ÁLTAL VÉGZETT TUDOMÁNYOS MUNKÁK KIVONATA 

I. GYÓGYVÍZZÉ NYILVÁNÍTÁSOK (KETTŐS VAK VIZSGÁLATTAL): 

 

1) Tiszaörsi Fürdő 2005 

2) Berekfürdő IV sz. termálkút 2006 

3) Kunhegyesi Fürdő: 2008 

4) Tiszafüred 1999, 2009, 

 

II. KÖZLEMÉNYEK:  

 

REUMATOLOGIA, REHABILITÁCIÓ, BALNEOLOGIA: 

 

1) Beranek L. Ph.D., Luczai M, Beranek L, Rudas L. Dsc.: A fürdés hatása az orthostatikus 

keringésregulációra: A baroreflex szabályzás szerepe.  

Tiszafüredi Sanitas Corporis Kft., SZTE Aneszteziologiai És Intenzív therápiás tanszék 

Belklinika ITO 

Kérdésfelvetés: Hogyan változik a szív terhelése, oxigénfogyasztása és az ezt jellemző Robinson-index 

meleg fürdő kapcsán, egészséges fiatal férfiakban?  Hogyan változik a kettősszorzat két tényezője, a 

vérnyomás és a pulzus a meleg fürdő kapcsán?  Hogyan alakulnak a vérnyomás és a szívfrekvencia 

szabályzó reflexei a fürdő után? 

Célkitűzések: 1) Egészséges fiatal alanyok felegyenesedési keringési válaszainak vizsgálata fürdés előtt és 

fürdést követően 2) A pulzusszám variabilitás és a BRS szerepének vizsgálata 3) A szív oxigén igénye 

alakulásának vizsgálata a gyógyvízben történő fürdés után. 

Módszer: 16 egészséges fizikai edzésben lévő férfi. Életkor: 29-40 év között Gyógyszert, doppingszert 

nem használtak, a felvétel előtt 48 órával kávét nem ittak nem dohányoztak. 

A fürdő: 37±1 Cº -os gyógyvízben 30 percig álló testhelyzetben lebegtek a súlyfürdő lírára támaszkodva 

nyakig bemerítve a vízbe.Protokoll: fürdés előtt és után vizsgáltuk a résztvevőket fekvő helyzetben az 

alábbi kondíciókban:15 perc nyugalmi fekvő felvétel  15 perc 6/perces légzés fekvő felvétel 15 perc 

álló testhelyzet. 
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Adatgyűjtés, feldolgozás: EKG Folyamatos artériás nyomásmérés (Finapres 2300) On-line digitalizálás 

(Dataq/Windaq rendszer®)  csatornánként 500 Hz Utólagos analízis (WinCPRS rendszer ®) 

Eredmények: Systoles vérnyomás csökkenés: Jelentős, Orthostasisra bekövetkező vérnyomás emelkedés: 

Van, az orthostaticus vérnyomásreguláció a fürdés után is megtartott. A baroreceptor beavatkozás mértéke 

a felállás kapcsán kialakult orthostasis során: Tendenciájában nőtt, azonban nem érte el a fürdés előtt mért 

aktivitási szintet. A vagus-aktivitás alakulása a felállás során: A fürdés előttitől nem különbözően 

csökkent, Pulzus  (változatlan) X szisztolés vérnyomás (csökkent)= RPP A szív oxigén fogyasztása 

(terhelése) csökkent. 

 

 

2) Tóth Kinga Beranek László Ifj. A Mckenzie módszerrel szerzett tapasztalataink derékfájós 

betegekben 

Tiszafüredi Komplex Mozgásszervi Járóbeteg Szakrendelő és Lakóközösségi Rehabilitációs 
Centrum 

Cékitűzés: A Mckenzie mozgásterápiás módszer széles körben elterjedt, hatékony 

• Konferenciákon nagyon sokféle vélemény fogalmazódik meg a hatékonyságáról a derékfájás 

kezelésében 

• Sokak szerint „egyedül üdvözítő” módszer, egyéb terápia fölösleges 

• A mindennapi munkánk során a várt „csoda” sokszor elmarad   

• Ugyanakkor a legtöbb beteg funkcionális állapota javul a Mckenzie módszer alkalmazása során… 

Célunk, hogy egy 100 fős Derangement syndroma kritériumainak megfelelő betegcsoportot 

megvizsgálva képet kapjunk róla, mely súlyossági szinten, milyen mértékű eredményt érhetünk el a 

Mckenzie módszer alkalmazásával.  

Módszer:Vizsgált beteganyag: 100 fő derékfájásban szenvedő a Mckenzie diagnosztikai módszer szerint a 

Derangement syndroma kritériumainak megfelelő beteg. 

• Enyhe csoport: derékfájdalom 

• Középsúlyos csoport: derékfájdalom+térdig kisugárzó alsóvégtag fájdalom, paresthesia 

• Súlyos csoport: derékfájdalom + lábujjakig kisugárzó avt-i fájdalom, paresthesia 

• Vizsgálatok a kúra megkezdése előtt és a 10. kezelés után történtek 

• Mozgástartomány vizsgálata: MOBIMET szögmérővel történt 

• A fájdalmat Vizuális Analóg Skála segítségével határoztuk meg, kiszámoltuk a %-ban kifejezett 

fájdalomcsökkenés mértékét 

• A funkcionális károsodást Oswestry teszttel vizsgáltuk 

• Statisztikai elemzés:  medián, SEM meghatározása után, normalitási tesztet követően Wilcoxon 

teszttel vizsgáltuk az eltérések szignifikanciáját.   

Eredmények:Mckenzie terápia után a betegek funkcionalis panaszai jelentősen csökkentek. A 

funkcionális károsodás mértéke mindhárom betegcsoportban szignifikánsan csökkent. 

• A valódi derangement szindrómás betegek már az 1-2. kezelés után jelentős állapotjavulásról 

számoltak be. 

• A terápia során a vizsgált betegek fájdalma kifejezetten csökkent. A fájdalomcsökkenés 47,9 %-

os volt a középsúlyos és enyhe betegcsoportban. A súlyos esetekben is legalább 36,5 %-os 

fájdalom csökkenés jelentkezett. 

• A mozgástartomány növekedése minden irányban arányos és szignifikáns volt, legnagyobb 

mértékben az extensio nőtt..  
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Következtetés:A jelentős fájdalomcsökkenés kisebb mértékű de szignifikáns mozgástartomány-

növekedéssel párosult. 

•  A gyors és jelentős fájdalomcsökkenés miatt nem alakulnak ki krónikus fájdalom kapcsán 

megjelenő elkerülő és kompenzáló mechanizmusok, pszichés eltérések és neurohumorális 

változások.  

• A McKenzie módszer alkalmazása valamennyi súlyossági szinten hatékonynak bizonyult, de 

elsősorban a komplex fiziotherápiás kezelés rendszerébe illesztve hatékony eszköz a 

mozgásterapeuta kezében. 

 

 

3) Beranek László Ifj. Dr., Tóth Kinga; Fábián Róbert, Hornyák Anna, Luczai Marianna Dr.: 

Politraumatizált ifjú legény rehabilitációja lakóközösségben. (Esetbemutatás) 

Tiszafüredi Sanitas Corporis Kft. Járóbeteg Szakrendelő és Lakóközösségi Rehabilitációs 
Centrum  

Poszter: Bemutatásra került: ORFMMT Szegedi Kongresszusán 2010-ben 

Előzmény: 2008 novemberében iskolabusz utasaként sérült a 16 éves fiú, kamionnal ütközés során. A 

jobb combcsont testének törése, a jobb szárkapocs csont törése, a koponyaalap törése, frontobasalis 

koponyasérülés miatti pneumocephalus externus, a hasi parenchymás szervek contusioja, a jobb 

könyökízület törése, fejbőr nyílt sebe, és mko. comb és csípőér multiplex sérülése alakult ki, ez utóbbiak 

miatt súlyos vérzéses anemia is fellépett. A femur törését velőűr szegezéssel ellátták, egyéb törései miatt 

gipszrögzítést kapott. A beszállítást követő 24. órában észlelték bal alsóvégtagi arteriás thrombosis 

tüneteit. Az érfestés iliacalisan femoralisan, és poplitealisan írt le elzáródást. Érsebész embolectomiát 

végzett, a végtag megmenthető volt, de súlyos compartment szindroma alakult ki. Ellátása során vér és 

plazma transzfúzióra, epiduralis fájdalom csillapításra és egy alkalommal necrectomiára került sor. 2009 

01. 07-én észleltük először: a bal alszár 47%-án hám és fascia hiány, Vizual analóg skálán mért 

fájdalomérzet itt (VAS) :8,4, a boka 64º-os plantarflexioban, a térd 18º-os flexiós contracturában rögzült. 

Peroneus paresis volt észlelhető, az izomerő csökkent: quadriceps femoris: 3-as, adductorok:4-es, 

térdflexorok 3-as peroneusok 0, triceps surae:2 volt. A jobb csípőtájon beszűkült rotatio és abductió, 

mozgatásra VAS 4 fájdalom. Megtartott kognitív integratív és magasabb rendű mozgásfunkciók ellenére 

állás és járásképtelenség. Édesapja ölében hozza. Súlyos pszichés poszttraumás szövődmény, félelem az 

iskolából kimaradástól, a „nyomorékságtól” és a közösségi érintkezés hiányától, párkapcsolat lehetetlenné 

válásától. Ápolást igényel.  

Alkalmazott therápia:  

I. szakasz: Lézer, (infravörös+látható tartomány)+polarizált fénykezelés+Bemer SLT therápia a 

sebgyógyulás elősegítésére+sebellátás kötözés, a kontrakturák oldására a boka talp zsugorodásának 

kezelésére+ fájdalomcsillapítás céljából gyógytorna + ultrahang,+ iontoforesis. Krízis intervenció ifjúság 

pszichologus által intézményünkben, a család bevonása a gyógytornába. (sebei begyógyultak izomerő 1-

4-re nőtt, boka 60-64º passzíve mozgatható térd 11-118º-os aktív mozgás, jobb alsó végtag panaszmentes, 

mozgatható, terhelhető) 

II. szakasz Intézményi rehabilitáció DEOEC rehabilitációs osztályán: felállítás járókerettel történő mozgás 

alapjainak elsajátítása. (végén: járókerettel elindul de a sérült avtg-t terhelni részben sem tudja-a jobb 

lábán ugrál)  
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III. szakasz: Ingeráram, a járókeret használatának gyakorlása, járás járókerettel, önellátás gyakorlása, 

kontraktura oldás izomerősítés, két recidiváló ulcus kezelése lézerrel. (végén: a sebek begyógyultak, az 

alsó végtagot részlegesen terhelni tudja önellátó) 

IV. szakasz: Az iskolát folytatja (összeségében 4 hónap maradt ki, vizsgázik, nem kell ismételnie). Az 

iskolai barátok, tanárok segítik, pszichés szövődményei jelentősen javulnak, szűnnek. A fenti fiziotherápia 

mellé sebeinek gyógyulása lehetővé teszi gyógyvizes súlyfürdő, szénsavfürdő, rekeszgalván és masszázs 

bevezetését. Contratubex iontophoresis sonophoresis kezelést kap a kontrakturás Achilles ínra. (a szakasz 

végén Medi-Walker orthesissel prothetizálás, és könyökmankóval részterheléssel járóképes)  

V. szakasz: Az Achilles és plantarflexor inak meghosszabító korrekciós műtéte utáni utókezelés 

(kezelésre barátaival érkezik, motivált, jól tanul) Gyógytorna, ingeráram, pezsgőfürdő, masszázs, (a 

szakasz végén a végtag terhelhető, az orthesist elhagyjuk, peroneus emelővel jár.) További 8 hét gyakorlás 

után a könyökmankót támbotra váltjuk, majd ezt is elhagyja.  

Eredmények: VAS: 0-1,2 passzív boka mozgás:dorsalflexio: 2º, plantarflexio 50º, aktív mozgás :26-40º 

Térd: 0-160º izomerő peroneus:3 Triceps surae:4 a többi izomban 5 önállóan járóképes. Jobb alsó 

végtagon normál viszonyok. Önellátó, jól tanul, korábbi iskolai közösségeiben részt vesz, a szalagavatón 

fel szeretne lépni. A tánctanárt ezen a ponton bevontuk a rehabilitációba és a gyógytornászokkal 

konzultálva barátaival együtt tanul táncot a szalagavatóra. Nagy sikere volt.  

 

 

4) Nagy-Tóth Kinga: A Lakóközösségi Rehabilitáció gyakorlatának bemutatása, egy 

polytraumatizált ifjú esetével. (Esetbemutatás) 

Előadás: Elhangzott a Magyar Gyógytornász Társaság Éves Kongresszusán 2007-ben 

Bevezetés: Esetismertetésen keresztül szeretném bemutatni, hogyan valósul meg intézményünkben a 

lakóközösségi rehabilitáció. 

Esetleírás: Iskolabusz utasaként sérült a 16 éves fiú. Jobb alsó végtag többszörös törése, koponyaalap 

törés, hasi contusio, mindkét oldali comb és csípőér multiplex sérülése, a bal alsóvégtagban súlyos 

compartment szindroma alakult ki. 

Intézményünkben 2 hónappal a baleset után jelentkezett rehabilitációra. A bal alszár 47%-án hám és fascia 

hiány, VAS:8,4, a boka 64º-os plantarflexioban, a térd 18º-os flexiós kontraktúrában rögzült. Peroneus 

paresis, az izomerő csökkent: quadriceps femoris:3-as, adductorok:4-es, térdflexorok:3-as peroneusok:0, 

triceps surae:2 volt. A jobb csípőtájon beszűkült rotáció és abdukció, mozgatásra VAS:4 fájdalom. Állás 

és járásképtelenség. Fizikálisan és pszichésen ápolást igényelt. 

Rehabilitációját 5 szakaszban valósítottuk meg, 10 hónap alatt. 

I.szakasz: Fototerápia a sebgyógyulás elősegítésére, sebellátás. Alsóvégtagok kontraktúráinak oldására, 

fájdalomcsillapítás céljából gyógytorna, ultrahang, iontoforézis. Krízis intervenció ifjúság pszichológussal. 

II.szakasz: DEOEC rehabilitációs osztályán: járókerettel állástanulás.  
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III.szakasz: Ingeráram, gyógytorna, járástanulás járókerettel, önellátás gyakorlása, ulcus kezelése lézerrel. 

A sebek begyógyultak, a bal alsóvégtagot részlegesen terhelni tudta, önellátóvá vált. 

IV.szakasz: Az iskolát folytatta. Pszichés szövődményei jelentősen javultak. Gyógyvizes kezelések és 

masszázs. Sonforézis a kontrakturás Achilles ínra. Medi-Walker ortézissel, és könyökmankóval 

részterheléssel járóképessé vált. 

V.szakasz: Az Achilles és plantarflexor inak hosszabbító műtétének utókezelése. A bal végtag is 

terhelhető, az ortézist elhagytuk, peroneus emelővel járt.  

8 hét gyakorlás után a könyökmankót támbotra váltottuk, majd ezt is elhagyta.  

Eredmények: VAS: 0-1,2, passzív bal bokamozgás:dorsalflexio: 2º, plantarflexio 50º, aktív mozgás :26-

40º Térd: 0-160º, izomerő: peroneus:3, triceps surae:4 a többi izomban 5, önállóan járóképes. Jobb 

alsóvégtagon normál viszonyok. Önellátó, korábbi iskolai közösségeiben részt vett. 

A lakóközösségi rehabilitációban a fizioterápia, pszichológia eszközeivel, a beteg a megszokott 

életterében vesz részt a rehabilitációban, így a szociális gondozással együttműködve jelentős életminőség 

javításra képes. 

 

 

5) Nagy-Tóth Kinga: Dévény Speciális manuális technika-Gimnasztika Módszer alkalmazása a 

kontraktúrák oldására 

Tiszafüredi Sanitas Corporis Kft., Tiszafüred 

Előadás: Elhangzott a Magyar Reumatológusok Egyesülete Észak kelet Magyarországi 
szekciójának Tiszafüredi ülésén  

Bevezetés: A DSGM Módszer eredményesen használható a mozgássérülések valamennyi területén.  

Napjainkban a neurológia, traumatológia, ortopédia, reumatológia és a rehabilitáció területén a 

fiziotherápiűában egyre inkább elterjedt. Ennek ellenére fenti szakmákban ismertsége és a módszer 

használatának gyakorisága  nem éri el azt a szintet amelyet eredményessége indokolna. Ezért készítettem 

az alábbi esetismertetést, hogy a rehabilitátorok figyelmét ezen módszer iránt felkeltsem.     

Esetismertetés: 5 éves fiú, születés közben vállelakadás, ennek következtében jobb oldali kevert tipusú 

plexus brachialis laesio alakult ki. 2 hónapos koráig részesült funkcionális ingeráram és neurohabilitációs 

kezelésben. Akkori gyermekneurológiai status szerint: „Mind a verticalisatioval, mind a locomotioval 

kapcsolatos elemi mozgásminták aktiválhatók, a mozgásokban a jobb felső végtag nem vesz részt. A 

kezelési elemeket a szülőnek megtanítottuk, rendszeres végeztetésük szükségességére figyelmüket 

felhívtuk.” Ezután egyéb okokra hivatkozva a szülő nem vitte vissza kontrollra a fejlődésneurológiai 

osztályra. Anya elmondása szerint a kisfiú fejlődése normál ütemű volt, de a jobb felsővégtagot kevésbé 

használta. 5 évesen elhanyagolt, súlyos váll és könyökízületi kontraktúrákkal jeletkezett kezelésre. 

Módszertan: Heti 2 alkalommal, 5 hónapon keresztül részesült DSGM kezelésben. Egyik eleme egy 

kézzel végzett izomkezelési technika, amely képes a rendellenes helyzetekben rögzült izom-, ín- és 

kötőszövetrendszert fellazítani, és a kóros izomhelyzetet normalizálni. Az egyes izmok kezelése az izom 

passzív feszített helyzetében történik. Másik eleme az aktív izomerősítő, funkcionális torna, melyet 

előadásomban be szeretnék mutatni. 
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A jobb váll és könyök aktív mozgásterjedelmének mérését végeztem ízületi szögmérővel a kezelés elején 

és 2 havonta. 

Eredmények 

Mozgástartomány: 

Vállízület:   

 jún.09.  aug. 23. okt. 18. 

flexió 102 135 156 

extenzió     38 42 45 

berotáció 30 46 53 

kirotáció 90 90 90 

abdukció 118 146 155 

    

Könyökízület:   

flexió 135 145 147 

extenzió 44 33 21 

szuppináció 48 67 81 

 

A kézfunkció javult: ceruzahasználat, játéktevékenységek, megtanult kerékpározni, ami addig a 

kontraktúrák okozta végtaghossz különbség miatt nem sikerült. 

ÖSSZEGZÉS: A kontraktúrák az SMT kezelés hatására folyamatosan oldódtak. A jobb váll és 

könyökízület mozgástartománya minden irányba nőtt. Eddig, hasonló mozgástartomány növekedést ezen 

ízületekben ennyi idő alatt  nem tudtam volna elérni  posztizometrikus relaxációval, vagy az erőltetett 

passzív kimozgatással. A módszer komplexitásának köszönhetően lehetővé válik az izom- ín- kötőszövet 

természetes állapotának és működőképességének helyreállításán túl a mozgáskoordináció javítása is, és 

ezzel a teljes mozgásfunkció is hamarabb  helyreállítható. 

 

 

6) Boros Zsuzsa, Luczai Mariann Beranek László ifj.: A Tiszaörsi fürdő gyógyvízének hatása a 

panaszok alakulására coxarthrosisban és gonarthrosisban szenvedő betegekben 

Tiszafüredi Járóbeteg Komplex Mozgásszervi Szakrendelő és Lakóközösségi Rehabilitáció 

Centrum  

A tiszaörsi gyógyfürdő egyik Magyarország elfeledett fürdőinek: bár a fürdő 1933 óta folyamatosan 

üzemel a víz valódi gyógyhatása eddig nem volt vizsgálat tárgya.  
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Célkitűzés: Vizsgálatunk során a Tiszaörsi termálvízben történő balneoterápia hatását vizsgáltuk 

coxarthrosisos és gonarthrosisos betegekben. Megfigyeltük a termálvíz élettani hatásait, valamint a 

fürdőkúra hatását a betegek mozgástartományának és fájdalmának alakulására. A mozgásfunkció 

változását a  WOMAC index és a funkcionális skála értékeinek változásával jellemeztük. 

Módszer: A vizsgálatot az objektivitás biztosítása érdekében három hónapos utánkövetéssel és placebo 

vízzel történő kettős vak összehasonlítással is elvégeztük. Placebo vízként az eredetivel termálvízzel 

azonos hőfokú színű és illatú adalékokat tartalmazó csapvizet alkalmaztunk. A vizsgálatból történő kizáró 

feltételek alkalmazása után  a vizsgálatban 59 coxarthrosisban és 61 gonarthrosisban  szenvedő beteg 

maradt, ezeket utánkövetéssel vizsgáltuk önkontrollos kísérletben. Ezen betegcsoportokat  55 placebo 

vízben fürdetett  coxarthrosisban szevedő és 52 gonarthrosisban szenvedő beteg UNIGONI szögmérővel 

mért fokban kifejezett mozgás tartomány és milliméterben kifejezett Vizuál Analóg Skála (VAS) 

eredményével is öszehasonlítottuk. A Funkcionális skálát és a WOMAC teszteket az utánkövetéses 

vizsgálat során 52 beteg töltötte ki. A bevont betegek többsége (71%-a) nő volt. A vizsgált populáció 

átlagéletkora 63,077 év volt.  A coxarthrosisban szenvedő betegek 46,85 %, az I.-es 43,45%-a a II. 6,7%-a 

a III és 3%-a IV . stádiumba tartozott. A gonarthrosisban szenvedő betegek 48,8%-a az I.-es 38,3 %-a a II-

es, 11,4%-a a II-as, 1,5%-a a IV-es .A statisztikai elemzést az SZTE Biostatisztikai Intézetében történtek. 

Eredmények: A fürdő során a vizsgált betegek csoportjában 32 a placebo csoportban 2 esetben  fordult 

elő fürdő reakció. Fájdalom: a coxarthrosisos betegek spontán ízületi fájdalma (VAS: 26,553 mm-el) 

csökkent a fürdőkúrát követően (p<0,0001), és a kiindulási állapothoz viszonyítva a fürdőkúra után 3 

hónappal is alacsonyabb maradt (p<0,0001). Az indítási és terhelési fájdalom csökkenése szignifikáns volt 

a kúra végére (p<0,0001) és három hónap múlva is (p<0,00001). A flexio-extensio szögtartományának 

átlagos növekedése a fürdőkúra végére 15,03 fok volt (p<0,001) ez az eltérés is tzartósan szignifikáns 

maradt. Az abductio-adductio átlagos javulása 5,03 fok volt a kúra végére (p=0,0047). A ki-berotatio 

átlagos javulása 4,06 fok volt (p=0,027). A gonarthrosisban szenvedő betegek spontán, indításra 

terhelésre, valamint lépcsőn járáskor jelentkező fájdalom mértéke a fürdőkúra végére szignifikánsan 

csökkent (p<0,001). A VAS átlagos csökkenése 34,5 mm volt. térdízületi flexio-extensio 14,9 fokkal nőtt 

a kúra végére (p<0,0001), és három hónap múlva sem romlott vissza (p=1,0). A WOMAC teszt 

összpontszáma 543-al csökkent. A funkció javulása a fájdalom csökkenéssel korellált. A Funkcionális 

skála a fürdőkúra során átlagosan 5,58 pont javulást mutatott (18,06±3,6-ra nőtt) (p<0,0001)a három 

hónapos utánvizsgálatban 17,08±értéket mutatott. A fádalom és az ízületi mozgástartomány alakulása a 

placebo kontrollhoz viszonyítva is mindkét betegcsoportban szignifikáns volt (p<0,05). 

Következtetés: A Tiszaörsi termálvízben végzett balneotherápia hatására elsősorban a fájdalom csökkent, 

ez a kúra után három hónappal szignifikáns maradt. Mindkét betegcsoportban tartósan szignifikánsan nőtt 

az ízületi mozgástartomány. Az életminőség tesztek mindegyike jelentős és tartós funkció-javulást igazolt. 

Az OGYFI a tiszaörsi termálvizet 2005-ban bevizsgálást követően és eredményeink alapján gyógyvízzé 

nyilvánította. 

 

7) Boros Zsuzsa: Kéz-replantatio és rehabilitációja 

Tiszafüredi Komplex Mozgásszervi Járóbeteg Szakrendelő és Lakóközösségi Rehabilitációs Centrum 

Előadás: Elhangzott A Magyar Gyógytornász Társaság Debreceni kongresszusán 
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A technika fejlődésével az üzemi balesetek számszerűsége és súlyossága is növekszik, a háztartási gépek 

okozta sérülések is súlyosabb sérüléseket okoznak. A kéz, e speciális szerv sérülés utáni kezelése 

bonyolult és összetett feladat, nem lehet megelégedni kevésbé jó funkcióval. Törekedni kell a precíz 

mozgások kialakítására, valamint az érzékszervi funkció megőrzésére.  

Célkitűzés: Eset bemutatásom célja, feltárni egy komplikált sérülés rehabilitációja során felmerült 

problémákat, a rehabilitáció fázisait, a kezelés lépéseit, és az elért eredményeket. 

Módszer:Az általunk vizsgált és kezelt beteg 2002-ben munka közben vasvágó körfűrésszel vágta meg bal 

csuklóját és részleges amputatiot hozott létre. A Kenézy Gyula Kórház baleseti sebészeti osztályára 

szállították, ahol megkezdődött a replantatios műtét. A proximalis kéztőcsontsort eltávolították és a 

csuklót áthidaló 10 lyukas KFI DC lemezzel a csuklóízületet elmerevítették, ezután az artériák , a véna,  

az idegek, valamint az inak varrata következett. Néhány nappal később a bőrhiány pótlására került sor. A 

gyógytornász feladata a műtét után a keringés javítása (a sérült végtag pozicionálása, hűtés, kötésen kívüli 

ízületekés ép végtag aktív tornája), légző torna, szövődmények megelőzése. Varratszedés után 

kiegészítjük az előbbieket az ujjak passzív kimozgatásával, hegmasszázzsal és myotest kezeléssel. Egy 

hónap múlva a hajlító oldal reviziója céljából, került ismételten műtétre. A felületes hajlító inakból 

készített graftokkal végezték el a mély hajlító inak varratait. A műtét utáni fizioterápia megegyezik az 

előbbiekben felsoroltakkal. A mütétet követően, 3 hét után beindult az ujjak aktív mozgása, így aktív 

kéztornával egészítettük ki a kezelést. Következő beavatkozást az extensor oldal reviziója céljából 

végezték el, a hosszú ujjak extensorait rövid hídgrafttal pótolták. Ezután közel fél évig folyamatos 

gyógytornakezelés alatt állt a beteg. Mindezek ellenére a flexiós és extensiós mozgások beszűkültek, 

kisízületekben 25°-os flexiós tartás, melyből passzívan sem extendálható 0°-ig. Ezen okok miatt 

tendolysist és a kisízületek bemozgatását végezték el. A ujjak flexiója jelentősen javult, de a fennálló 

arthrogén komponens miatt, teljes passzív funkciót nem tudtak elérni. Ambulánsan tovább folytatódott a 

gyógytornakezelés. A hosszúujjakban fennálló nagymértékű (30-40°-os) kontraktúra miatt újabb 

felszabadító műtétet végeztek, majd heti 3 alkalommal történt fizioterépiás kezelés. 

2004 áprilisában végeztük az első felmérést, majd 3 havonta ismételtük ezeket. Az ujjak 

mozgástartományát szögmérövel, a hüvelykujj oppositiojának mértékét pedig centiméterrel mértem le. Az 

izomerő felmérése kézzel végzett ellenállás segítségével történt, melyet 0-5 fokozatú skálán jelöltünk. A 

szenzoros vizsgálathoz a „pick-up”- tesztet, két-pont diszkriminációt és a Hoffmann-Tinnel tünetet 

használtuk fel. A „pick-up” tesztnél a nagyon kicsi és 10 cm-nél nagyobb átmérőjű tárgyakat ki kellet 

hagyni a vizsgálatból, mivel nem volt képes megfogni.  

Eredmények:  Az eredmények egy részét az objektív méréses vizsgálatok, másik részét az általunk és a 

beteg által észlelt szubjektív tünetek adják. A hüvelykujjbegy és a kisujj alappercének távolsága 2 cm-ről 

0 cm-re csökkent. A hosszúujjak flexiója és extensiója átlagosan 5-10°-ot javult, így kisebb és 10 cm-nél 

nagyobb átmérőjű tárgyakat is képes volt kézbe venni. Az alkar és a felkar izomzata 4-es izomerőről 5-re 

erősödött.  Minden ízület passzívan is mozgathatóvá vált, a kéz keringése rendeződött. Szubjektív 

fájdalom érzete és hypesthesiaja jelentősen csökkent. A „pick-up” teszt során kiderült, hogy a tárgyak 

felszínét egyáltalán nem érzi, méretét azonban felismeri. Érzéstérkép készítésekor egyik ujját sem téveszti. 

A kar védekező tartása teljesen megszűnt, járáskor a kar a test mellet lóg és lengő mozgása is beindult. 

Egyre többféle tevékenységben vesz részt, nehéz tárgyak emelésére is vállalkozik. A baleset utáni legfőbb 

cél volt a jogosítvány visszaszerzése, mely a tavalyi évben valóra is vált.  
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 KONGRESSZUSI BEMUTATKOZÓ ELŐADÁSOK: 

  

8) Dr. Beranek László: Bemutatkozik a Tiszafüredi Mozgásszervi Járóbeteg Szakrendelő és 

Lakóközösségi Rehabilitációs Centrum 

Bemutatkozó előadás az MRE Kelet Magyarországi Szekciójának Tiszafüredi Kongresszusán 

 

9) Tóth Kinga, Tóth Erika. Bemutatkozik a Tiszafüredi Sanitas Corporis Kft.  

Előadás, elhangzott Szolnok ÁNTSZ nyílt nap 2006 

 

10) Dr. Beranek László , Dr. Luczai Marianna: Berekfürdő 

Tiszafüredi Sanitas Corporis Kft. Járóbeteg szakrendelő Berekfürdő gyógyfürdő 

Előadás, elhangzott a Magyar Balneologiai Társaság Kongresszusán Szolnokon 2015-ben 

Berekfürdő első gyógyvizes kútját, a múlt század elején, karcagi várovezetők felkérésére Pávai Vajna 

Ferenc hozta létre. Berekfürdő ezért Magyarország egyik legrégebbi és legjobb gyógyvíz adottságokkal 

rendelkező fürdője. Jelenleg a Fürdő 4 termál kúttal rendelkezik, melyből 56 fokos jódos, brómos, alkáli 

hidrogén-karbonátos gyógyvíz fakad. A gyógyvíz kalciumot, nátriumot, bromidot, kloridot, és fluoridot 

tartalmaz. A víz gyógyhatásának orvosi vizsgálattal történő igazolása minden kút esetében megtörtént 

(először 1974-ben). A IV. sz. kút esetében kettős vak próba is történt. A víz gyógyhatása elsősorban, 

mozgásszervi (degeneratív ízületi, különösen a csípő és a térd kopásos betegségeinek, gerincbetegségek, 

kezelésében poszttraumás állapotok rehabilitációjában, izomsérülések, nem centrális eredetű görcsök 

megszüntetésében) hatékony.  A fürdő első vasbeton medencéje 1930-ban épült, jelenleg 5 kültéri és 2 

beltéri termálmedence, egy 50 méteres úszómedence, egy gyermekmedence és egy ifjúsági 

élménymedernce létesült. A Fürdő területén reumatologia fiziotherápia járóbeteg szakrendelő üzemel Dr. 

Beranek László főorvos vezetésével. A szakrendelőben Karcagi Kátai Gábor Kórházzal 

együttműködésben reumatologiai szakrendelés, elektrotherápia, gyógymasszázs, súlyfürdő, víz alatti 

sugármasszázs, iszapkezelés található.   Jelenleg A fürdő és az intézmény forgalma évente több mint 

300000 fő. Emellett évente 3500 db súlyfürdő, 5300 db víz alatti sugármasszázs,  15600   db masszázs  

kezelést végzünk. A fürdő vendégei az egész ország minden tájáról érkeznek, emellett Németországból, 

Hollandiából, Belgiumból, Angliából, Svédországból is fogadunk betegeket. A fürdő teljes felújított 

területe új medencékkel valamint gyógy és élmény elemekkel 2015 szeptemberben került átadásra. 

Berekfürdőn jelenleg kb. 555 lakó- és kb. 546 üdülőingatlan, valamint 2 gyógyszálló és 1200 vendég 

fogadására alkalmas kereskedelmi szálláshely van. A Fürdő részt vesz, az országos fürdőszövetség által 

szervezett a NGM által finanszírozott tudományos programban, melynek célja a gyógytényezők kedvező, 

gyógyító hatásának tudományos megalapozottságú alátámasztása.  

11) Dr. Beranek László Ph.D., Dr. Luczai Marianna, Dr. Beranek László: Jász-Nagykun-Szolnok 

Megye elfelejtett Fürdői I.: Tiszafüred - gyógyfürdő a Tisza partján. 

Tiszafüredi Sanitas Corporis Kft. Járóbeteg szakrendelő 

Előadás, elhangzott a Magyar Balneologiai Társaság Kongresszusán Szolnokon 2015-ben 

Tiszafüred a Tisza tó fővárosa 1967 óta rendelkezik termál kúttal, melynek vize elismert gyógyvíz (B-65 

kat). Gyógyhatását 1994-ben és 2000-ben igazolták - utóbbi esetben kettős vak próbával.  Vize, amely a 

sós bikarbonátos alföldi vizek csoportjába tartozik, és kisebb mennyiségben jódot tartalmaz, 946 méterről 
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tör fel, vízhőfoka 49 fokos. A területen két megújuló termálvíz réteg is van, egy magas sótartalmú 60-70 

fokos kisebb vízhozamú réteg és a fenti, magasabb vízhozamú réteg. Jelenleg, fejlesztés alatt van egy  

1000-1200 m talpmélységű gyógyvíz kút létesítése. A városban már a 70-es években is működött 

gyógyfürdő, 1984-ben pedig egészségügyi intézmény létesült, mely azóta is járóbeteg szakrendelőként 

üzemel Dr. Beranek László főorvos vezetésével. A fürdő jelenlegi területén strandmedence, (28-29 C), 

úszómedence (22-24 C) fedett termálmedence (181 m
2
 37-38 C) és a 2007-ben épített, kinti ülőpados 

gyógymedence (107 m2, 32-34 C) található. A víz gyógyhatása a degeneratív ízületi, különösen a csípő és 

a térd kopásos betegségeinek, gerincbetegségek, kezelésében poszttraumás állapotok rehabilitációjában, 

izomsérülések, nem centrális eredetű görcsök és sérülések kezelésében hatékony. A járóbeteg szakrendelő 

1996-ig reumatologia fiziotherápia profillal működött, 1996-tól ehhez kapcsolódott a belgyógyászat. 

1996-ban az Intézményt a Tiszafüredi Sanitas Corporis Kft. vette  át, mely az épület romos 

infrastrukturáját pályázati forrásból és hitelből felújította,  új épületrésszel bővítette ki, a szakellátási 

profil bővítésével. így egy  1000 nm-es területen működő, reumatologia, fiziotherápia, mozgásszervi 

rehabilitáció, ortopedia, osteoporosis, belgyógyászat, endokrinologia, anyagcsere és diabetologia, Fül-Orr-

Gégészet, pszichiátria, gyermek és ifjúságpszichiátria szakrendeléseket üzemeltető járóbeteg szakrendelő 

intézmény jött létre. Az intézmény jelenleg fürdő-intézményként, lakóközösségi rehabilitációs 

centrumként is funkcionál. A szükséges szakmai feltételeket a Kft. biztosítja, a tavalyi évben 74507 beteg 

megjelenést regisztráltunk. Intézményünkben elektro-, magneto-, foto-, thermo-, mechanotherápia, 

gyógytorna mellett hangsúlyos a balneotherápia.  Jelenleg évente 6500 db súlyfürdő, 1500 db vízi torna, 

5500 db víz alatti sugármasszázs, 2100 db széndioxid-fürdő, 1000 db  medence fürdő kezelést végzünk. 

Az ellátott területhez tartozik a Tiszafüredi Kistérség kilenc  települése, a Tisza tó déli partja és az utóbbi 

években  Kisköre Sarud, Poroszló és Egyek is rendszeresen küld betegeket. Az ország minden tájáról, 

valamint Németországból, Hollandiából, Belgiumból, Angliából is fogadunk betegeket. Jelenleg a Kft és a 

Tiszafüredi Önkormányzat Nappali kórház és gyógyhely kialakítását kezdte meg. A fürdő részt vesz, az 

országos fürdőszövetség által szervezett a NGM által finanszírozott tudományos programban, melynek 

célja a helyi gyógytényezők kedvező, gyógyító hatásának tudományos megalapozottságú alátámasztása. 

 

12) Dr. Beranek László Ph.D., Dr. Luczai Mariann, Dr. Beranek László: Jász-Nagykun-Szolnok 

Megye elfelejtett Fürdői I.: Tiszaörs-fürdő - gyógyfürdő a Nagykunság határán 

Tiszafüredi Sanitas Corporis Kft. Járóbeteg szakrendelő.  

Előadás, elhangzott a Magyar Balneologiai Társaság Kongresszusán Szolnokon 2015-ben 

Tiszaörs-fürdő Tiszaörs és Kunmadaras között helyezkedik el, önálló településrészt alkotva. Termálvizét, 

mely 2006 óta elismert gyógyvíz egy 1932-ben végzett kőolaj fúrás kapcsán tárták  fel. Az 1930-as 

években egy kisebb medencés fürdő és egy kistelepülés jött létre ahol az itt megtelepülők a termálvizet 

kertészet céljaira is használták. 1949-től a Tiszaörsi termelőszövetkezet kertészeti telephelye hasznosította 

üvegházaiban a termálvizet, miközben a kiépült a két vasbeton medencével rendelkező részben fedett 

fürdő, amely protokoll célokat szolgált. A rendszerváltás után a kertészet tönkrement. Üvegházait 

összetörték, a fürdő is több tulajdonosváltást élt meg. Jelenlegi üzemeltetői, egy családi vállalkozás tagjai 

vették kézbe végül a hanyatló műszaki állapotú fürdő felújítását, vizének minősítését. A fürdő vize az 

alkáli hidrogén-bikarbonátos, jódos alföldi vizek csoportjába tartozik, amely nátriumot, kalciumot, 

kloridot és jodidot tartalmaz Gyógyhatását 2006-ban kettős vak próbával igazolták.  A víz hőmérséklete 

51 fokos.  A víz gyógyhatása a degeneratív ízületi, különösen a csípő és a térd kopásos betegségeinek, 

gerincbetegségek, kezelésében poszttraumás állapotok rehabilitációjában, izomsérülések, nem centrális 
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eredetű görcsök és sérülések kezelésében hatékony, a környező fürdők (Berekfürdő, Kunhegyes, 

Tiszafüred) gyógyvizével egyenértékű. A fürdőben egy 38 fokos fedett termálmedence, egy 33 méter 

hosszú, feszített víztükrű úszómedence, egy 32  fokos gyógy- úszómedence és egy 34 fokos 

élménymedence található. A fürdőben masszázs, víz alatti sugármasszázs, kádfürdő szolgáltatások épültek 

ki OEP finanszírozással. A fürdő legnépszerűbb szolgáltatása a gyógyvizes úszómedence jelenleg ez az 

egyetlen gyógyúszási lehetőség a Tiszafüredi járásban. Az elmúlt 15 évben egy 110 lakosból álló 

településrész alakult ki a fürdő körül. Az elmúlt évek fejlesztései és a a fenntartó jelentős anyagi 

erőfeszítései ellenére a gyógyfürdő szolgáltatások igénybevétele szezonális. Ennek oka, hogy a fürdő nem 

közelíthető meg jól:  csak kevés közforgalmú buszjárat áll meg, és az ide vezető út is nagyon rossz 

minőségű. Egy kiváló gyógyvízzel rendelkező, szépen rendben tartott értékes gyógyfürdő vegetál, tőle 

független infrastrukturális okok miatt. 

 

 DIABETOLOGIAI, BELGYÓGYÁSZATI  TÁRGYÚ ELŐADÁSOK:  

 

 12) Ifj. Dr. Beranek László, Luczai Mariann, Tóth Erika, Beranek László: AZ EGYÉNRE 

SZABOTT TESTSÚLY KARBANTARTÁS JELENTŐSÉGE ELHÍZOTT, DIABETESES, 

HYPERTONIÁS, ÍZÜLETI BETEG KEZELÉSÉBEN (ESETBEMUTATÁS) 

Tiszafüredi Sanitas Corporis Eü. Sz. Kft. Családorvosi Körzetekhez Kapcsolódó Komplex 

Mozgásszervi és Belgyógyászati Területi Centrum; Diabetologiai-Obesitologiai  szakellátó hely 

A testsúly csökkentés hatását mutatjuk be a hypertonia, II. típusú diabetes, a lumboischialgiás és a 

csípőtáji fájdalom alakulására, egy 51 éves tanárnő 16 havi kezelésének tapasztalatai alapján. 

Kórelőzményében második szülés után kezdődött 12 éve fennálló android típusú obesitas szerepelt, 

melynek hátterében endokrin kórkép nem igazolódott.. Észlelését megelőző évben, hét lefogyási kísérlete 

volt, a  koplalástól, összességében 5 kg-t hízott. Jelentkezéskor: testsúly (Ts): 129 kg, BMI: 45, 

derékkörfogat: 119 cm, testzsír: 54,5 kg-45%. Általa vezetett vérnyomás napló alapján számolt napi átlag 

vérnyomás: 145/90 Hgmm. ABPM méréssel: RRnapi átl.: 150/95 Hgmm, RRmax: 170/105 Hgmm, 

Hyperbáriás impakt: 96/75, Hypertonia index: 37/19, diurnális index: 17/12% „dipper hypertonia” 

igazolódott. Éhgyomri szérum glükóz: 6,9 mmol/l, orális glükóz tolerancia teszt (OGTT): 6,5-8,9-11,2-

13,1-10,3, 8,6 mmol/l volt. Jobb oldali ischialgiform fájdalom VAS (Vizuális Analóg Skála): 7, Jobb 

csípő fájdalom VAS: 6,7; radiologiai eltérés panaszai hátterében nem volt. Kezelés: orvos-dietetikus-

gyógytornász-edukátor „team” Kezdet: nyári szünet-nyugalom Lépései: 1) Táplálkozás és mozgás 

felmérése betegnaplóval. 2) Egyénre szabott diéta (1700Kcal fokozatosan1000Kcal-ig csökkentve 

almanapok beiktatásával 10 hét alatt, folyadékpótlás mellett) és napi mozgásprogram: (gerinc-csípő ízületi 

gyógytorna-fiziotherapia, a panaszok csökkenésével úszás-később kerékpározás,). 3) A diabetes kezelése, 

a diéta mellett 2X850 mg metformin. 4) A hypertonia kezelése (4 mg perindopril hetente 2X Furosemid, 

kálium pótlással.) Őszi iskolakezdéskor csökkent a napi mozgás, nőtt a stressz: a kezelést 1 mg 

rilmenidinnel és 10 mg szibutiraminnal egészítettük ki. Eredmények: 5 hónap múlva Ts:105 cm, 

derékkörfogat: 107 cm, ismételten norm. vérnyomás és vércukorszint értékek miatt a gyógyszerek dózisát 

fokozatosan csökkentjük. 14 hónap múlva már gyógyszert nem szed. Ekkor Ts: 87 kg BMI: 31, 

Derékkörfogat: 91 cm 1200 kcal diéta mellett: ABPM eredményeként RRnapi átlag:117/81 Hgmm 

RRmax:145/90 Hgmm, éhgyomri glükóz 5,1 mmol/l, Posztprandiális szérum glükóz:7,1 mmol/l, OGTT: 

5,1-7,2-8,1-7,9-6,9-5,6 mmol/l, gépjármű helyett biciklizik, naponta tornázik, hetente egyszer úszik. 

Lumboischialgiája, csípőfájdalma megszűnt. (VAS: 0-0). Megbeszélés: A tartós testsúlykontroll nem 
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előrehaladott betegség esetén kooperáló betegnél önmagában is eredményes a fenti betegségek 

gyógyításában.  

 

13) Ifj. Dr. Beranek László,Dr. Luczai Marianna., Dr. Beranek László: A családorvosi 

körzetekhez kapcsolódó komplex diabetologiai-mozgásszervi szakellátó rendszer működésének 

tapasztalatai, eredményei Tiszafüreden és vonzáskörzetében  

Előadás, elhangzott 2002 MDT Országos Kongresszusa  

14) Beranek L. ifj. Luczai M. Tanczig T. Tóth E. Beranek L A SZALICILÁT REZISZTENCIA 

PREVALENCIÁJA CARDIOVASCULARIS BETEGEKNÉL TISZAFÜREDEN ÉS 

VONZÁSKÖRZETÉBEN 

Tiszafüredi Sanitas Corporis Kft. Belgyógyászat-Diabetologia szakrendelés 

Elhangzott: Magyar Endokrin és Anyagcsere Társaság Országos Kongresszusán Gyula, 2002  

Előzmény: A szalicilát (ASA) rezisztencia előfordulását és megoszlását vizsgáltuk 120 kivizsgált, 

postinfarktusos, napi 250 mg ASA-t szedő betegben. A betegek 35,8%-nak az antianginás kezelés ellenére 

nyugalmi anginája volt; késői mitralis billentyű rupturát, malignus kamrai arrhytmiát, art. centralis retinae 

thrombosist, periferiás arteriás thrombosist észleltünk. Valamennyi szövődményes beteg, a panaszos 

betegek 71-, és az összes beteg 41%-a (II.típ.) diabeteses volt.  

Cékitűzés: az ASA rezisztencia előfordulásának és megoszlásának vizsgálata.  

Módszer: TX 4 aggregometriás módszerrel végzett hatásvizsgálat 250 mg ASA szedése mellett. 

Függetlenségvizsgálat chi négyzet próbával.  

Eredmények: teljes ASA-rezisztenciát a betegek 14-, a diabeteses betegek 16%-ban találtunk. 

Valamennyi szövődményes beteg rezisztens volt. Csökkent gátlást a betegek 30,8%-ában észleltünk. 

Összefüggés volt kimutatható a teljes rezisztencia, a csökkent gátlás és a postinfarktusos nyugalmi angina 

előfordulása között (p=0.01). Összefüggés volt az ASA rezisztencia és a hypertonia előfordulása között is 

(p=0,01). A rezisztencia előfordulása független volt a diabetes egyidejű fennállásától, a nemtől, az 50 év 

feletti életkortól, a 25 feletti BMI értéktől, és a thrombocytaszámtól.  

 

15) ifj. Dr. Beranek László., Dr. Csanády Z,2 Dr. Paprika D.3,  Dr. Kanász-Nagy L.,4 Dr. Beranek 

L1, Dr. Luczai M.,1 Dr. Rudas L.3 AV-csomó re-entry tachycardia diagnózisának és kezelésének 

tanúságai (Esetismertetés) 

1. Tiszafüredi Sanitas Corporis Egészségügyi Szolgáltató Kft. Mozgásszervi és 
Belgyógyászati Területi Centrum Diabetologiai, Obesitologiai szakellátó hely 

2. Szegedi Egyetem II. sz. Belgyógyászati Klinika 
3. Szegedi Egyetem Belgyógyászati Intenzív Osztály 
4. Kátai Gábor Kórház I. sz. Belgyógyászati Osztály Karcag 

Elhangzott: Magyar kardiologiai Társaság Konferenciája Balatonfüred. 

Előzmény: Harmincegy éves vékony testalkatú értelmiségi nőbeteg 1996-ban idegességre fizikai 

terhelésre kiváltódó palpitatio érzés miatt fordult családorvosához. Munkahelyén irodai munkát végzett, 

idegeskedett, kávét alkoholt nem fogyasztott, panaszai második szülése óta voltak. Családorvosa pihenést 

és szedatívumot rendelt, mely mellett panaszai visszatértek. Kezdetben néhány perces palpitációja, 
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melynek frekvenciája 150-170/min között volt (melyet a beteg tapintással észlelt, rosszullét kapcsán EKG 

nem készült) 10-15 percesre nyúlt, mellkasi dyscomfort és enyhe dyspnoe is társult hozzá. Ekkor a 

területileg illetékes belgyógyászati ambulanciára utalták, ahol panaszmentesen készült EKG eltérést nem 

jelzett. Ex juvantibus 25. majd 50 mg Betaloc-ot javasolt kezelőorvosa, mely mellett továbbra sem volt 

változás, sőt panasza gyakrabban jelentkezett, havonta kétszer nyugalomban is előfordult. Ezért 1997-ben 

cardiologiai osztályos észlelés történt, melynek során panaszmentes, volt. Ekkor készült EKG-in eltérés 

nem volt, szív ultrahang vizsgálat kis mitralis prolapsuson kívül kórosat nem jelzett. Euthyreosis és norm 

szérum vas-szint igazolódott. A PSVT diagnózis miatt 150 mg Rhytmonorm indult, mely mellett 

rosszullétei átmenetileg ritkultak majd . havi gyakorisággal visszatértek. A gyógyszeres kezelés 

sikertelensége miatt a Rhytmonorm helyett 50 majd 75 mg Betaloc-ot majd  20 mg Lokrent kapott. 1999-

ben panaszai változatlanok voltak , panaszait funkcionálisnak tartotta, a gyógyszerszedésbe belefáradt 

elhagyta.  

Módszer: 2001 márciusában észleltük először ambulanciánkon nyugalmi rosszullétet követően. Ekkor 

már havonta voltak 6-12 órán keresztül tartó szívdobogásai, elmondása szerint 170/min körüli 

frekvenciával mely kimerítette,  de orvoshoz nem fordult, EKG még mindig nem készült rosszulléte alatt. 

A nyugalmi EKG-n 76/min frekvenciájú sinus ritmust észleltünk. Rosszullétét követő napon készült EKG 

Holteren jelentős tachycardia nem látható, HR max: 129, HR min: 61/min, a diurnális ingadozás 

megtartott, ST trend eltérés, arrhytmia nem volt. Magne B6 indult és vártuk a következő rosszullétet EKG 

készítése céljából de átmenetileg panaszmentessé vált. 2001 április végén táncolás kapcsán ismét 

tachycardia jelentkezett. Azonnal EKG-t készítettünk, melyen 178/min fr-ú AV-csomó reentry 

tachycardia volt látható. A frekvenciát carotis compressio, a szem megnyomása nem csökkentette, 

infúzióban iv adott Verapamil sem befolyásolta, végül szedálásra (1 a Seduxen im) a beteg elaludt és 

ekkor tachycardiája spontán megszűnt. További kivizsgálása során a SZE Belgyógyászati Intenzív 

Osztályán tilt-teszt során vasovagalis syncope alakult ki, mely a panaszok okát illetően nem volt 

specifikus.  Ezt követően a II. Belklinikán standard három katéteres elektrofiziologiai vizsgálat történt 

mely kettős AV csomó pályát, AV csomó reentry tachycardiát igazolt. A tachycardiát reprodukálhatóan 

sikerült előállítani pitvari és kamrai ingerléssel valamint a katéter mozgatásával. A lassúpálya régióban 

ablatiot végeztek, melynek energiaközlései alatt többször észleltek tachycardiás epizódot. Az ablatio 

végére tachycardia elektromos ingerléssel nem volt kiváltható Isuprel adása mellett sem.  

A beteg azóta panaszmentes, nyugalmi EKG-ján inkomplett jobb Tawara szárblock látható. 

Következtetés: A valós panaszok orvos jelenlétében időnként nagyon nehezen reprodukálhatók. 

Neurotikus betegnél  is állhat organikus eltérés a panaszok hátterében. Célszerű a panaszok fennállásakor 

EKG-t készíteni, melyet a 24 órás Holter vizsgálat, tilt-teszt sem pótol.  Progrediáló panaszok és a 

gyógyszeres kezelés sikertelensége esetén negatív provokációs próbák ellenére is van létjogosultsága az 

elektrofiziologiai vizsgálatnak. Az ablatio, a bemutatott esetben definitív ellátást, teljes 

panaszmentességet biztosított. 
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16) Vass Viktor Dr., Horváth Viktor Dr.(1), Domján Beatrix Dr.(1), Ferencz Viktória Dr.(1), 

Kempler Péter Prof. Dr.(1), Tänczer Tímea Dr.(1), Szili-Janicsek Zsófia Dr.(1), Beranek László 

Dr. Ifj. (2), Putz ZsuzsannaDr.(1), Tabák Gy Ádám Dr.(1): HYPOGLYKEMIÁS ESEMÉNYEK ÉS 

KAMRAI RITMUSZAVAROK KAPCSOLATA 1-ES TÍPUSÚ DIABETES MELLITUSBAN 

1. Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórháza 
2. SE ÁOK I. sz. Belgyógyászati Klinika, Diabétesz Részleg (Semmelweis Egyetem)(1)  
3. Sanitas Corporis Kft Járóbeteg Szakrendelés, Tiszafüred(2) 

(Kulcsszavak: 1-es típusú diabétesz mellitus, hypoglykemia, kamrai ritmuszavar, Holter EKG 

monitorozás, folyamatos szöveti cukormérés) 

Előadás: Elhangzott az Magyar Diabetes Társaság Debreceni Kongresszusán 2016-ban 

Tartalom 

Idős 2-es típusú cukorbetegekben hypoglykemiák alatt jelentősen nő a kamrai ritmuszavarok előfordulása. 

Kevés adat ismert erről 1-es típusú betegekben, akikben a hypoglykemiák gyakoribbak. Jelen 

vizsgálatunkban makrovaszkuláris szövődménytől mentes 1-es típusú cukorbetegekben vizsgáltuk kamrai 

ritmuszavarok előfordulását hypoglykemiás események alatt és kontroll időszakokban. Alkalmazott 

módszerek 

Prospektív vizsgálatunkban n=30 (19 nő), 1-es típusú cukorbeteg vett részt. A betegek folyamatos szöveti 

cukormérőt (Medtronic iPro2) és folyamatos EKG monitort (Labtech EC-1-12H) viseltek szokásos 

életvitelük mellett 132±51 órán át. Hypoglykemiának (n=183, súlyos nem fordult elő) tekintettük, amikor 

a szöveti cukor ≤ 3,8 mmol/l volt. Lineáris kevert modellben vizsgáltuk a hypoglykemia kezdetétől tartó 3 

órás, illetve egy másik nap azonos (nem hypoglykemiás) időszakának kamrai extrasytoléi (VES) és 

szívfrekvenciája közti különbséget. Külön elemeztük azokat a betegeket 

(n=5), akiknek a vizsgált periódusaiban (3 óra alatt) legalább 10 VES-e fordult elő. 

Eredmények A betegek átlagéletkora 36,4±12,7 év, diabetes tartama 19,2±12,1 év, HbA1c-je 8,4±1,2%, 

vérnyomása 124±14/74±8 Hgmm, BNP-je 20±16 ng/l volt; ismert hypertonia 7, neuropathia 10  esetben 

fordult elő. 3.967 óra alatt 18,3 millió ütés, ebből 31.207 VES, 176 bigemin VES, 30 kapcsolt VES és 7 

salve volt. A VES-ek óránkénti száma összefüggést mutatott a betegek haskörfogatával 

(r=0,42), össz- és LDL-koleszterin szintjével (r=0,56, r=0,60, minden p<0,05). A kevert modellek alapján 

a szívfrekvencia nem szignifikánsan növekedett a hypoglikemiák alatt (különbség nappal 0,5 SE 1,1, éjjel 

2,5 SE 1,6/min). A VES-ek száma szignifikánsan növekedett a hypoglykemiás periódusokban (nappal 

0,88 SE 0,30, éjjel 0,66 SE 0,30 VES/3 óra). A gyakori VES-es alcsoportban a hypoglykemiák alatt a 

VES-ek száma is jelentősebben emelkedett (nappal 4,33 SE 0,64, éjjel 3,19 SE 0,64 VES/3 óra). 

Következtetés Hosszú diabetes tartamú, relatíve fiatal 1-es típusú cukorbetegeink között a kamrai 

ritmuszavarok ritkák voltak, meg sem közelítették a kórosnak tekintett óránkénti 100 VES-t. A 

hypoglykemiák statisztikailag szignifikánsan, de klinikailag jelentéktelenül növelték a VES-ek 

gyakoriságát. Eredményeink alapján fiatal 1-es típusú cukorbetegekben a normoglykemiára törekvő 

kezelést obligát módon kísérő, külső segítséget nem igénylő hypoglykemiás epizódok érdemben nem 

okoznak kamrai ritmuszavarokat. A kutatást a Magyar Diabetes Társaság támogatta. 
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Előadás: Elhangzik az Európai Diabetes Társaság 2016 októberi Kongresszusán Münchenben  
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17.) Induló tünetek SLE-ben Dr. Luczai Marianna, Dr Kovács László, Dr, Kovács Attila, DR. 

Sonkodi Gábor, Prof. Dr. Pokorny Gyula Előadás, elhangzott: 2003-ban az MRE 

Vándorgyűlésén Szegeden  

18) Dr. Beranek László Ph.D. :A leggyakoribb pajzsmirígy betegségek előfordulása és az ellátás 

aktuális helyzete, a Tiszafüredi és a Karcagi kistérségben megyei és regionális kitekintéssel. 

Elhangzott a Magyar Belgyógyász Társaság Decentrumának ülésén Mezőtúron 2011-ben. 

Összesen 18 publikáció a húsz év alatt. 
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III. NYERTES SZAKMAI PÁLYÁZATOK: 

 

1) Pályázat:  A Sanofi-Synthélabo Rt. által alapított szakmai díj 
elnyerésére 

 
CSALÁDORVOSI KÖRZETEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KOMPLEX BELGYÓGYÁSZATI 

ÉS MOZGÁSSZERVI JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÓ RENDSZER ÉS PREVENCIÓS -

OKTATÁSI KÖZPONT LÉTREHOZÁSA ÉS MŰKÖDTETÉSE TISZAFÜREDEN ÉS 

VONZÁSKÖRZETÉBEN  

Tiszafüred 2001 november 25.  

KÉSZÍTETTE: Ifj. Dr. Beranek László PhD. 

A pályázat alapján a Sanofi Szakmai Nívó Díjat 2001-ben intézményünk 

elnyerte.  

 

2) TEVA pályázat 

  A COMPLIANCE NÖVELÉSÉNEK MÓDSZEREI ALENDRONÁT ÉS ALFA KALCIDOL 

THERÁPIA MELLETT 

KÉSZÍTETTE: dr. Luczai Marianna 

A pályázat alapján a TEVA Hungária Kft. szakmai pályázatának pályadíját -

2006-ban intézményünk elnyerte.  

 

IV. FELKÉRT SZAKÉRTŐI ELŐADÁSOK. (CSAK SAJÁT ANYAG) 

1. Dr. Beranek László Ph.D.: A Nitrát therápia aktuális kérdései; Elhangzott Szakmai 

továbbképzés Karcag Kórház 2003 

2. Dr. Beranek László Ph.D.: Az erektilis diszfunkció diabetesben; Elhangzott Lilly 

megyei továbbképző szimpózium Berekfürdő 2004 

3. Dr. Luczai M.: Arthrosis: ízületeink tündöklése és kopása; Továbbképző előadás 

Elhangzott Karcag Kórház 2010 06. 10. 

 

4. Dr. Beranek László Ph.D: Diabetes és Hypertonia; Elhangzott a Novonordisk 

továbbképző fórumon Kecskemét 2010-ben 

5. Dr. Beranek L. Ph.D. A 2. típusú cukorbetegek célérték elérésének kudarcai, a 

therápiás sikertelenség okai;  Elhangzott: Szolnok Garden Hotel 2012 

6. Dr. Beranek L. Ph.D. A II. típusú cukorbetegek csoportos edukációja; Elhangzott: 

Szolnok Garden Hotel 2012 
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