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Dorog Város Képviselõ-testületének lapja

Magyar Kultúra 2012
Kultúra és társadalom bonthatatlan kötés kölcsönhatásában él

Nemzetünk kultúrája, nemzetünk társadalma, Európa
kultúrája, Európa társadalma bonthatatlan keresztkötések
kölcsönhatásában él.
Így volt ez korábban is, tény ez ma is és még inkább így
lesz ez a jövõben.
Nem valóságtól elrugaszkodott, bódult öntömjénezés,
ha kijelentjük, hogy a magyar kultúra hatott az európai
társadalomra és nem függetlenségünk csorbítása, ha tudomásul vesszük, hogy Európa társadalma mindig is hatott a
magyar kultúrára.
75 évvel ezelõtt 1937-ben vesztette életét a magyar költészet örök fényû csillaga József Attila.
Halála évében született THOMAS MANN ÜDVÖZLÉSE címû verse.
„mi lesz még, honnan uszulnak ránk új ordas eszmék”
kérdezte kétségbe esetten.

Nekünk már nem újak ezek az ordas eszmék. Ismerjük
már az emberi alantasság és a történelmi léptékû bûnözés
régmúlt és mai szereplõit egyaránt.
Nemzeti és európai kultúránkat és társadalmunkat változások, átalakuló ismétlõdések egyaránt jellemzik.
100 évvel ezelõtt 1912-ben
április 10. – Southampton-ból elindul elsõ és egyben utolsó útjára a Titanic.
Megjelenik Sigmund Freud osztrák pszichiáter Totem és
Tabu címû könyve.
1912-re a Nagybányai Szabad Festõiskolához kötõdõ
mûvészek szinte valamennyien átestek a historizáló plein
air naturalizmuson, és mindjobban Párizs felé próbáltak
tájékozódni. Csók István a tulipános láda címû képén a
francia impresszionizmus elemeit ötvözte a magyar népmûvészet gazdag szín világával. (Folytatás a 2. oldalon)

Dr. Tittmann János ünnepi beszédet mondott

Az Erkel Ferenc Zeneiskola remek színvonalú mûsora

Pécsi L. Dániel jelképtervezõ kiállításának megnyitója
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Magyar Kultúra 2012
Kultúra és társadalom bonthatatlan kötés kölcsönhatásában él
(Folytatás az 1. oldalról)
Magyarországon tömegtüntetések robbannak ki az általános választójog bevezetéséért
Kiadják Krúdy Gyula Szinbád utazásai regényét.
Az építészeti akadémizmussal szembeforduló fiatalok
Lechner Ödönben találják meg szellemi vezérüket. A iskola egykorúan és azóta is legtöbbre tartott alakja Lajta
Béla a magyar formanyelv lechneri értelmezését mesterien
ötvözte a nyugat európai építészet leghaladóbb elemeivel.
Ebben az évben adták át a Budapest belvárosában máig
álló Rózsavölgyi házat. A Magyar Iparmûvészet címû folyóirat egy cikkében a lechneri iskolától elkülönülõ, hat
fiatal modernista építészt emelnek ki, akiket az utókor a
Fiataloknak nevez. Közülük a Dorogon is tervezõ Mende
Valér jutott a legnagyobb feladatokhoz.
75 évvel ezelõtt 1937-ben József Attila halálának évében,
Szentendre, mint egyfajta Nagybánya pótlék mûködött.
Korniss Dezsõ és Vajda Lajos által alkotott szentendrei program szerint a nemzeti tradíció és az avantgárd módszer segítségével egy sajátos közép-kelet európai mûvészet alakítható
ki, mely híd lehet Nyugat- és Kelet-Európa között. Törekvésük során Bartók Béla népdalokat a modern hangzásvilág
alapjává tevõ zenéjét tekintették példának.
A harmónia törékenynek bizonyult, a szentendrei program álma szertefoszlott.
Januárban Németországban összeült a birodalmi gyûlés, amely meghosszabbítja az ún. „kivételes hatalomról”
szóló törvény hatályát. Ezzel az intézkedéssel konzerválódott újabb négy esztendõre a Hitler kezében összpontosuló jobboldali diktatúra.
Márciusban Olaszországban, az un. “Fasiszta Nagytanács” kimondja, hogy minden 18 és 56 év közötti férfi hadköteles, 18 éves kora elõtt, és 56 esztendõs kora után pedig
a hadsereg kisegítõ eleme.
Áprilisban a magyar rendõrség izgatás, és fölforgató tevékenység vádjával õrizetbe vette, majd “felsõbb utasításra” hamarosan elengedte Szálasi Ferenc nyugalmazott õrnagyot, a nyilaskeresztes szimbólumot használó Nemzeti
Akarat Pártja alapítóelnökét.
Breuer Marcell építészt zsidó származása miatt nem fogadja tagjai sorába az építész kamara. Elhagyja Magyarországot. Késõbb az õ tervei alapján építik fel Párizsban az
UNESCO székházat.
Medgyessy Ferenc, ma a debreceni Déri Múzeum elõtt
látható, allegorikus szobrai nagydíjat kapnak a párizsi világkiállításon.
50 évvel ezelõtt 1962 januárjában a mûvelõdésügyi miniszter a házasságkötéssel és családi eseményekkel összefüggõ ünnepélyek társadalmi megszervezésérõl rendelkezik.
„Jelet hagyni, hogy voltunk és elbuktunk…” Így vallott
mûvészetérõl az akkortájt tevékenykedõ képzõmûvészek
közül kiemelkedõ Kondor Béla . Ikonográfiája alakjai a jó
és rossz, az igaz és a hamis természetes rendjét felrúgó
társadalom szenvedõ tagjai.
Ebben az évben kerül sor az MSZMP VIII. kongresszusára, ahol elhangzik többek között Kádár János beszédében
az, hogy „Aki nincs ellenünk, az velünk van”.
John F. Kennedy, Nyikita Hruscsovhoz fordul, hogy szerzõdésben állapodjanak meg az atomfegyver-kísérletek betiltásáról.
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Már akkor is sokan féltettek bennünket Amerika hazánkra gyakorolt ártalmas befolyásától.
Áprilisban a Képes Újság így írt:
„A tviszt áldozatai az ilyenfajta táncmulatságok után
sokszor különbözõ ficamokkal, rándulásokkal fordulnak
orvoshoz. Már az is elõfordult, hogy sebészeti beavatkozásra volt szükség.”
A szocialista realizmus célkitûzése a Magyar Építõmûvészek Szövetsége akkori állásfoglalása szerint:
„az építõipar a tipizált szerkezetek felhasználásával mielõbb szerelõipari jelleget öltsön.”
Ennek eredményeként jöttek létre azok az építmények,
melyeket aztán késõbb, a társadalmi rendszerre vonatkozó
kritika keretében, nem kis szarkazmussal tízemeletes kilövõ silóknak, a munkaerõ sorozatvetõinek neveztek.
A sorozatvetõ szó, mint keserû karikatúra szellemesen
gúnyolta a végzetes küldetéstudatú párt erõs állama kultúrájához illõ hivatalos nyelvhasználatot. Ennek számos
eleme a katonai nyelv szókészletébõl eredt. Harc, háború,
csata, ellenséges erõk támadása.
25 évvel ezelõtt 1987 – ben fél éven belül kétszer is
leértékeli a konvertibilis valutákhoz képest a forintot a
Magyar Nemzeti Bank.
Az év elején a Világbank és a Magyar Nemzeti Bank 150
millió dolláros kölcsönszerzõdést ír alá.
Októberben Grósz Károly miniszterelnök Nyugat-Németországban 1 milliárd márka hitel felvételérõl tárgyalt.
A kiállítótermekbe betörtek a klasszikus avantgárd, a
dada, a szürrealizmus gátlást és korlátot nem ismerõ, mûfajok, témák és anyagok között szabadon mozgó alkotásai.
Társadalmunk parodisztikus, abszurd valósága jelent
meg a vásznakon, installációkon, objekteken.
Washingtonban Gorbacsov fõtitkár és Reagan elnök aláírja a közepes hatótávolságú rakétákat felszámoló egyezményt.
Itthon megalakult A Magyar Demokrata Fórum.
A biomorf, antropomorf formák, a szimmetria és a faanyag megjelenése az építészetben a Makovecz Imre nevével fémjelzett organikus építészet térfoglalását jelentette.
Kultúra és társadalom bonthatatlan kötés kölcsönhatásában él.
Nemzetünk kultúrája, nemzetünk társadalma, Európa
kultúrája, Európa társadalma bonthatatlan keresztkötések
kölcsönhatásában él.
Nemzetünk történelmében voltak már Európa nyugatos, haladó fõérték áramaitól való, tragikus következményekkel járó eltévelyedések.
Ezen napjainkban is hol felsejlõ, hol határozottan fenyegetõ kockázatok ellen határozottan fel kell lépnünk.
Ha ezt nem tesszük meg, akkor a körünkbe rövid látogatásra, vendégként érkezõ európai értékeket képviselõ
személyiségeket újra József Attila egykor Thomas Mann
köszöntésére írt soraival üdvözölhetjük:
Foglalj helyet.
Kezdd el a mesét szépen.
Mi hallgatunk és lesz, aki csak éppen
néz téged, mert örül, hogy lát ma itt
fehérek közt egy európait.
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TESTÜLETI HÍREK
Január 18-i rendkívüli ülésükön a képviselõk két napirendrõl döntöttek. Törvényi elõírás alapján visszaállították a hulladékkezelési közszolgáltatási díj 2011. évre érvényes díjtételeit.
A továbbiakban arról döntöttek, hogy a testület él a helyi
önkormányzatokról szóló törvényben biztosított felterjesztési jogával, és a Közigazgatási és Igazságügyi Miniszterhez folyamodik, hogy a Dorogi Többcélú Kistérségi Társuláshoz tartozó települések egy járást alkossanak és Dorog várost járási székhely településsé jelöljék ki. Dorog
városa jelenleg is az alábbi körzetközponti feladatokat tölti
be: építéshatósági ügyek ellátása, gyámhivatali, okmányirodai, egyes környezetvédelmi, telepengedélyezési feladatok ellátása.
A kormányhatározat megfogalmazza a járások kialakításának elveit, ezen szempontok elvárásainak Dorog Város
az alábbiak szerint megfelel:
A Dorogi Járás 1950. június 1-tõl, 1984. január 1-ig létezett, a járás területe a megye határaihoz metszés nélkül igazodik. Dorog várostól a kistérség legtávolabbi települése is
25 km-en belül van, közlekedési csomópontban fekszik, a
településekrõl VOLÁN járatokkal átszállás nélkül megközelíthetõ, rendelkezik vasútállomással. A Kormányhatározat kimondja, hogy járási székhely olyan település legyen,
ahol már kiépült az államigazgatási infrastruktúra: az Intézmények Házában (Dorog központjában) került elhelyezésre az Okmányiroda 10 munkaállomással, (az irodában POS-terminál, ügyfélhívó-rendszer került kiépítésre,)
valamint a Városi Gyámhivatal.
Ugyanitt került elhelyezésre a Komárom-Esztergom
Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Dorogi, Esztergomi Kistérségi Népegészségügyi
Intézete, és dorogi székhellyel a dorogi és esztergomi kistérség feladatait látja el.

FOGADÓNAPOK
2012 februárjában a Polgármesteri Hivatalban:
DR. TITTMANN JÁNOS polgármester:
2012. február 16. (csütörtök) 800-1200 óráig.
DEÁK FERENC alpolgármester:
2012. február 16. (csütörtök) 800-1200 óráig.
KECSKÉSNÉ PATOS SZILVIA jegyzõ:
2012. február 16. (csütörtök) 800-1200 óráig.

Képviselõi fogadóóra
DR. KÖVECS KÁROLY önkormányzati képviselõ
értesíti a választópolgárokat, hogy
2012. február 14-én kedden, 15-17 óráig tartja
fogadóóráját a Borbála ltp. 30. alatti
Idõsek Klubjában.

2012. február

A Körzeti Földhivatal is városunkban található, csakúgy, mint a felújított épületben elhelyezett Városi Rendõrkapitányság.
2011. decemberében adták át az 50 ezer fõt ellátó, felújított egészségügyi szakrendelõt, mely teljes körû járóbeteg
szakellátást, gondozást, szûrést biztosít.
Geriátriai szakkórház látja el a város és a kistérség lakosságát.
42 ezer kötetet számláló könyvtárral rendelkezünk, a mûvelõdési ház színházterme 370 fõ befogadására alkalmas, városunkban megyei fenntartású gimnázium, valamint zeneiskola mûködik, két medencés Uszoda áll rendelkezésre
Dorog és térségének tanulói és lakossága számára.
1996. június 04-én alakult meg a Dorog Kistérségi Területfejlesztési Társulás. 2005. május 11-tõl Dorogi Többcélú Kistérségi Társulássá alakult.
A társulás által alapított, valamint fenntartott intézmények:
-2007. január 01-tõl: Dorog és Térsége Családsegítõ és
Gyermekjóléti Szolgálat
Feladatai: családsegítés, gyermekjóléti feladatok, adósságkezelési szolgáltatás
-2007. januártól 01-tõl: Központi Háziorvosi Ügyelet (szakfeladat)
-2007. január 01-tõl Dorog és Térsége Jelzõrendszeres Házi
Segítségnyújtási és Támogató Szolgálata
Feladatai: támogató szolgálat, jelzõrendszeres házi segítségnyújtás
2008. augusztustól névváltozás: Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat
Feladatai kibõvültek a szociális alapellátás feladatokkal
(szociális étkeztetés, nappali ellátás, házi segítségnyújtás)
A kistérség települései is mind éltek felterjesztési jogukkal, és elküldték saját elõterjesztéseiket a Közigazgatási és
Igazságügyi Miniszterhez, amelyekben valamennyien
Dorog városát szeretnék járási székhelyként.

FELHÍVÁS
A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás
igénybevételérõl szóló 18/2002.(XII.20.) önkormányzati rendelet 8/A. §-a alapján a képviselõ-testület mentességet biztosít a hulladékszállítási díjfizetési kötelezettség alól, 120
l/hét mennyiségig, az egy és két fõs háztartásban élõ dorogi lakosoknak, akik betöltötték a 70. életévüket. A mentesség elbírálása kérelem alapján történik.
A kérelmet a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán kell
benyújtani az ott beszerezhetõ nyomtatványon.
Az igazoltan egy fõbõl álló háztartások esetén a minimális heti szemétszállítási mennyiség 60 l/hét, melyre a szolgáltatóval kell szerzõdést kötni.
A mentesség illetve a kedvezmény határozatlan idõre jár,
de a támogatást megalapozó körülményekben történt változást 15 napon belül írásban be kell jelenteni a Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztályának, illetve a szolgáltatóval új szerzõdést kell kötni.
A jogosulatlanul igénybe vett támogatást meg kell téríteni.

TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Dorog városban 2012. évben a hulladékkezelési közszolgáltatási díj nem
növekedett, megegyezik a 2011. évre megállapított díjjal.
Dr. Tittmann János polgármester
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DOROGI SPORTKÉPEK
Közeleg a tavaszi folytatás – gõzerõvel halad a felkészülés…
A január eleji kedvezõ idõjárás segítette a szabadtéri sportolók felkészülését a bajnokság tavaszi folytatására. Éltek is
ezzel a labdarúgók, mert a felnõttek már január közepétõl
elkezdték az edzéseket. Lássuk tehát mi is történt náluk!
Labdarúgás: A felnõtt keretben csak némi személyi változás történt, mert mindössze egyetlen egy játékos távozott, Hérainak lejárt a kölcsönszerzõdése, így visszatért
korábbi egyesületébe, Törökbálintra. Két játékos érkezett,
mégpedig visszatért Ausztriából Vigh Ádám, aki Dorogról távozott a szomszéd országba. A jól megtermett fiatal
támadó még ittlétekor is bizonyított, sajnálatos volt a távozása. De most visszajött, erõsítheti a csapat támadó játékát.
A másik igazoló Tatabányáról érkezett kölcsönbe Tóth Zoltán személyében. A 28 éves játékos támadó középpályás,
játszott az NB I-es Zalaegerszegben is. Az átigazolási idõszak február 21-én jár le, de a szakvezetés véleménye szerint a feltöltõdött keret úgy számban, mint minõségben is
megfelel a kitûzött cél eléréséhez. Január 11-én kezdõdött
a felkészülés, mégpedig az elsõ héten két edzéssel, a második héten már három és az utána következõ hetekben beállt az õszi rend, mely szerint heti 4 edzés és egy felkészülési mérkõzés a csapat programja. Kiss László ügyvezetõ
már elkészítette a felkészülési mérkõzések sorrendjét. E
szerint januárban a Tokodi SE ellen, majd a Tököli VSK
ellen Szigetszentmiklóson, majd Tardoson a helyi csapat
ellen játszik a csapat. A februári programban szerepel,
hogy 11-én a Rákospalotai RKSK lesz az ellenfél, amely
NB III. osztályú csapat, következik 18-án a Nyergesújfalui
ZOLTEK, 25-én a Perbál csapata. Erre a mérkõzésre a Telki
Edzõközpontban kerül sor, majd az utolsó mérkõzés március 3-án a Sturovó elleni találkozó lesz Párkányban. Érdekes, hogy valamennyi mérkõzésre idegenben kerül sor.
Az ügyvezetõ adott erre választ, miszerint a központi labdarúgó pálya kímélése teszi ezt szükségessé. A mûfüves
pályáink méretük miatt nem alkalmasak mérkõzések lejátszására, de az edzésekre ideálisak. Használják is õket,

FELHÍVÁS
PÖTTÖM-KLUB – újra összejövünk,
játszunk, szeretünk, nevetünk és elindítunk valamit…. A gyermekkönyvtár és a védõnõi szolgálat közös
rendezvénye
2012. február 20-án /hétfõn/ 16-18 óra
között a gyermekkönyvtárban.
-Téma: Homeopátiás szerek
alkalmazása
Vendégünk: dr. Tókos László
gyermekgyógyász
-„Lóg a lába lóga” – mondókával
kísért mozgásos játék Nagy Józsefné
óvónõ vezetésével
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk
kortól függetlenül!
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nem csak a felnõttek, hanem az ifjúságiak is. Március 10én, szombaton indul a tavaszi bajnoki idény. A nyitó mérkõzés Dorogon, március 10-én, szombaton délután 14.30kor lesz az ESMTK ellen.
A felnõtt csapat mellett az ifjúsági csapatok is teljes intenzitással készülnek a mûfüves pályákon. Készülõben van
február hónap folyamán a hagyományos emléktornák megszervezése. Az egyesület vezetése mindent megtesz a régi,
nagyszerû játékosok nevével –
Ilku István, Klausz József, Kaiser József – jegyzett kispályás mérkõzések megszervezéséért.
Az MLSZ illetékes bizottságai nekiláttak az NB I-es osztályok átszervezésének. A tervezet szerint a 2013-14-es bajnokságban egy NB I-es, egy NB II-es, és három NB III-as
csoport szerepelne 16 fõs csapatokkal. A tervezet jóváhagyása az MLSZ elnökségre vár.
Asztalitenisz: Az õszrõl elmaradt egyetlen mérkõzését
lejátszotta a csapat éspedig 14-4 arányú gyõzelemmel, így a
megyei bajnokság õszi fordulóját az 5. helyen zárta.
Az edzések rendben, zavartalanul folynak a kora esti
órákban, heti három alkalommal az Eötvös Iskola tornatermében.
Kézilabda: Az NB II-es nõi, férfi csapatok edzései Bóna
Gergõ szakosztályvezetõ és egyben edzõ irányításával javában folynak a városi sportcsarnokban. Kell is a sok edzés,
mert tavasszal jobban kell szerepelni. Ezt várják maguktól
a játékosok és az értük rajongó szurkolók is. Heti három
alkalommal találkoznak edzéseken a játékosok.
Teke: A Téli Kupa bajnokság vegyes összetételû csapatokkal javában zajlik. A kitûzött idõpontokban izgalmas
mérkõzések szemtanúi lehetnek a rivális ellenfelek és szurkolók.
Sportolóink tehát dolgoznak, mert szeretnék eredményeiket megtartani, illetve javítani, mert erre a szurkolók
már nagyon várnak.
Göb Sándor

NÕNAPI BÁL
2012. március 10. szombat, 20 óra

Élõ tánczene
az Elektron Band-del,
chippendale fiúk,
fergeteges hangulat!
Belépõ: 2000,- Ft
Asztalfoglalás: 33/ 521-000
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EGYEDÜL NEM MEGY…
…a krónikus sebek kezelése sem
Miért ajánlott, hogy a hozzátartozó elkísérje a beteget az
orvosi vizitre?
Miért is kell errõl beszélnünk?!
Hiszen még a cink-hiarulonát-tartalmú Curiosa gél is
hatékonyabb csapatban…
A krónikus sebek kialakulásáról, kezelésükrõl számos
helyen olvashatunk. Azonban biztató eredményre csak akkor számíthatunk, ha a manapság széles körben elfogadott
korszerû módszereket alkalmazzuk és a nedves sebkezelés
elvét követjük.
Amikor átgondoljuk a feltételeket, és számba vesszük
mennyi tényezõ együttes jelenléte szükséges a gyógyuláshoz, észre kell vennünk, hogy bizony milyen gyakran megfeledkezünk egy régi nagy slágerrõl: „Egyedül nem megy…”
Miért fontos ez?
A krónikus sebektõl szenvedõk gyakran érzik a társadalomból kirekesztve magukat. Ezt a kirekesztettség érzést
nagymértékben rontja, ha még a családon belül is egyedül
kell megküzdeniük betegségükkel. Azon túl, hogy sebük
ellátása minden nap egy-egy hosszadalmas procedúra, a
sebkezeléshez szükséges kötszerek, egyéb készítmények
beszerzése is igen jelentõs anyagi terhet ró a családi kasszára.
Vizsgáljuk meg részletesen, miért ajánlott, hogy a család, a barátok, az ismerõsök ne hagyják magára a beteget,
kísérjék el az orvoshoz, legyenek ott a kötésének cseréjekor, vállalják azt, hogy megtanulják a sebellátás elemi lépéseit, és segítsenek megjegyezni az orvosi viziteken elhangzó ezernyi utasítást, javaslatot, kérést, a beteg gyógyulása érdekében.
Hiszen a beteg stresszhelyzetben van a rendelõben, nem
tud mindenre figyelni, minden elõírást pontosan megjegyezni.
Emellett a beteg az orvosánál legtöbbször többet ígér,
mint amennyit könnyen be tud tartani. SEGÍTENI KELL
NEKI az elhangzottak végrehajtásában, és figyelemmel
kísérni, hogy következetesen betartsa az elõírt terápiát.
Vegyük sorra azokat a technikai problémákat, amelyek
megoldásában a beteg csak segítséggel boldogul, különösen akkor, ha számára nehezen elérhetõ helyen van a kezelendõ seb.
– A sebeket minden kötéscserénél fertõtleníteni kell a
seben lévõ lepedék eltávolításával és a sebkörnyék alapos
letisztításával kiegészítve. Ez gyakran FÁJDALOMMAL
JÁR! Nem várható el, hogy a beteg jelentõs fájdalmat érezve is ugyanolyan alaposan tisztítsa sebeit. De ha a gondos
tisztítás napról napra elmarad vagy csak részleges, néhány
hét alatt jelentkezõ baktériumszaporulat akadályozni fogja a gyógyulását.
– A következõ kihívás a sarjadó és a hámosodó sebek
esetén javasolt cink-hialuronát-tartalmú gél sebre és sebkörnyékére való elhelyezése. A gyakran nehezen elérhetõ
sebeket a beteg nagy nehézségek és pazarlás árán talán egyedül is meg tudja tisztítani, de sem ülve, sem pedig egyéb
kitekert testhelyzetben nem egyszerû (idõskorban még
ülve sem) a gél szabályos felvitele a szükséges
mennyiségben,fõleg pazarlás nélkül.
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– A harmadik lépés a fedõkötések elhelyezése. Egy seb
esetén esetleg elegendõ lehet a kettõ kéz is, ha jól elérhetõ
helyen van a seb. De nagy területen elhelyezkedõ, vagy
több seb esetén még akár a négy kéz is kevés lehet.
– A sebfedések rögzítése, és az azt követõ kompressziós
pólyázás már a pozitívabb hangulatú fázishoz tartozik, ezért
még fontosabb hangsúlyozni, hogy a végtagokon lévõ krónikus sebek kezelésének elengedhetetlen része a kompressziós terápia. Sem kényelembõl elhagyni, sem pedig
helytelenül felhelyezni nem szabad. Elengedhetetlen figyelni arra is, hogy csak a nyújtott láb mellett feltekert
rugalmas pólya eredményezi a megfelelõ keringésjavítást.
Mivel senki sem képes saját magát szabályosan, a lábujjaktól a comb felé haladva, felemelt, nyújtott lábbal, és a szükséges nyomással bepólyázni, így ez egy újabb pont, amikor EGYEDÜL NEM MEGY…
– Figyelnünk kell a tisztaságra, a fertõtlenítõszerekre,
szavatosságukra, a sterilitásra. Ha fogytán a cinkhialuronát-tartalmú gél, vagy bármely kötszer, akkor már
szerveznünk kell az utánpótlást, hiszen a gyógyuló seb
állapota rosszabbodhat a szükséges kezelés hiányában.
A kötéscseréken túl szükség van a segítõ családtagra az
egész kezelés ideje alatt. Nagyon fontos, hogy 1–3 naponta az
érintett betegen kívül más is figyelemmel kísérje, ellenõrizze a változásokat, mivel gyakran tapasztaljuk, hogy a rosszabbodó seb ellenére is türelmesen várják a betegek a csodát…
A jól tájékoztatott családtag gyorsabban hoz racionális döntést a soron kívüli sürgõs vizit szükségességérõl.
Szükségesek a havi orvosi ellenõrzések akkor is, ha a
beteg gyógyul és csökkennek a panaszai. Az általában idõs,
nehezen mozgó betegek maguktól könnyebben lemondanak vagy halasztatnak szükséges vizsgálatokat. A havi egy
alkalommal történõ orvosi konzultációk során a sebgyógyulás változó fázisait figyelembe véve sokszor változó sebellátási technikát kell alkalmazni, gyakran a kötszerek szabályszerû váltásával.
De nem szabad elfeledni, hogy idõnként nagyon rögös
a gyógyuláshoz vezetõ út – rögös, de járható, rögös, és sok
a buktató. Azonban az utóbbi évtizedben a korszerû módszereknek is köszönhetõen egyre többen és többen érkeznek célba.
A korszerû módszerek sokkal komolyabb felkészültséget igényelnek a gyógyítóktól is, és ez jól már csak csapatban mûvelhetõ. A sikerhez vezetõ úton csak olyanok tévedhetnek el, akik segítség nélkül kénytelenek bolyongani a kezelések labirintusában. Figyelnünk, vigyáznunk kell
egymásra…
A fekélyes beteg a történelem hosszas évtizedein keresztül a kirekesztettség, és a „soha meg nem gyógyulok” érzés
terheit volt kénytelen elviselni. Az utóbbi egy évtizedben
megváltoztak a feltételek és megváltoztak az eredmények is.
Most miután láthatták, hogy szinte számtalan a miért,
ezentúl tervezzük együtt a gyógyítás stratégiáját.
Dr. Rozsos István PhD MBA
A KOCKÁZATOKRÓL OLVASSA EL A HASZNÁLAT
ÚTMUTATÓT, VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELÕORVOSÁT!
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Fergeteges újévi koncertet adtak a párkányi, esztergomi,
nyergesújfalui és dorogi Zeneiskolák vonósai január 7-én, a
dorogi József Attila Mûvelõdési Ház színháztermében

Fergeteges komédia két részben a Minden lében három kanál a dorogi József Attila Mûvelõdési Ház
színpadán a Körúti Színház népszerû mûvészeinek
elõadásában 2012. február 13-án, hétfõn, 19 órai kezdettel, Beleznay Endre, Gyebnár Csekka, Végh Judit, Lipták Péter szereplésével. Jegyek még válthatók
a mûvelõdési ház irodájában, minden hétköznap,
7:30-tól 19 óráig. Elõzetes helyfoglalás telefonon is
lehetséges a 06-33-521-000-ás számon. Nyugdíjasoknak kedvezmény.
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