6 Hirdetés – egészség, szépség

Miskolci Napló

JOBB KÖRÜLMÉNYEKET
BIZTOSÍTANAK

Kedden átadták a megyei
kórház Gyermekegészségügyi Központja gyermekrehabilitációs osztályának
megújult részét.

Közel 40 éve, hogy megépült
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház Gyermekegészségügyi Központjának
(GYEK) érintett épületszárnya. Ennyi idő már meglátszódik az állapotán, ennél fogva
időszerű volt annak felújítása,
még ha részlegesen is.
A
gyermekrehabilitációs
osztály komfortosabbá tételéhez a Nestlé Hungária Kft.
20 millió forinttal járult hozzá, a kórház pedig ezt ugyanennyivel kiegészítette. Ennek
köszönhetően a közel 400
négyzetmétert érintő fejlesztés során szélesebbek lettek a
folyosók, így kényelmesebb
az épületen belüli közlekedés.
Továbbá kicserélték a burkolatokat, a kórtermek részlegesen komfortosabbá váltak
– akadálymentesítették őket,
és vizesblokkot is kaptak –,
létrejött egy gyermekelkülönítő rész, új műanyag- és
üvegfalak határolják el a terület egyes részeit, és megújult a teljes villamoshálózat.
Breitenbach Sándor műszaki

Hatékony védelem a vírusok ellen!

IMMUNO
BALANCE!

l molekuláris genetika

l mikrobiológiai vizsgálatok
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A jövő generációt kívánták segíteni a támogatással. Fotó: Mocsári László

igazgató a felsorolás végén kiemelte, minden kórterem klímafelszerelést kapott.
Az átadó során Csurilla Lajos Zsolt, az intézmény orvos
igazgatója elmondta, az épületszárny – korából adódóan
– nem mindenhol felelt már
meg a mai kor követelményei
nek, most azonban nem csupán megszépült, de funkcionálisan is használhatóbbá
vált. Mindez apróságnak tűnhet, azonban például az aka-

dálymentesítés hiánya a kerekesszékes beteg gyermekek
számára korábban néhol lehetetlenné tette az önálló közlekedést.
Héléne Kovalevsky, a Nestlé
Hungária Kft. miskolci gyár
igazgatója elmondta, hogy a
vállalat helyi szinten kívánt jót
cselekedni. A pandémia ideje alatt reflektorfénybe került
az egészségügyi dolgozók fontos szerepe, így adott volt számukra, hogy egy, a diósgyőri

és a szerencsi gyár vonzáskörzetében lévő egészségügyi
intézményt
támogassanak.
Hozzátette, azért a GYEK-re
esett a választás, mert a két
üzemben dolgozó mintegy
900 munkavállaló között sok
szülő is van, akik közül többen voltak vagy lesznek kénytelenek meglátogatni a gyermekkórházat. Emellett a jövő
generációt is segíteni kívánták
a támogatással.
Király Csaba

Hódít az ORVOSI FOGYÁS!

Fogyókúra orvosi segítséggel.

Biztonságos és fertőtlenített környezetben ingyenes állapotfelmérés, zsírraktár-kalkuláció, testösszetétel-
vizsgálat, anyagcseretérkép, orvosi tanácsadás, a máj glikogénszintjének ellenőrzése, diétás tanácsok.
A fogyókúra elkezdésekor ingyenes mérés. HA MEG SZERETNE SZABADULNI A TÚLSÚLYTÓL ÉS AZ EZZEL
JÁRÓ magas vérnyomástól, szív-érrendszeri betegségektől, magas koleszterinszinttől, refluxbetegségtől, ízületi
gyulladástól, vagy ha nem tud teherbe esni, esetleg PCO-szindrómával küzd, akkor keressen meg minket!

Dr. Ispány Marietta vagyok, 9 éve foglalkozom az orvosi fogyókúrával. Célom, hogy
minél több ember részesüljön ebben a terápiában, leadva a kilókat, megtanulva a
helyes táplálkozást, elindulva a mozgás útján, elhagyva a gyógyszereket. Akár 5,
10, 20, akár 70, 80, 100 kg-ot kell leadnia, fogadjon el egy egészséges, önbizalommal teli életet, túlsúly nélkül, karcsú alakkal.

Medi-Art Egészségcentrum Miskolc, Arany János utca 9. I/1.

Dr. Ispány Marietta
Insumed orvosifogyókúra-specialista

„Az egészséges,
boldog mosolyért”

Bejelentkezés: dr. Ispány Marietta 06-70/322-5982

DR. SOMODI ÉS TÁRSA KFT.
FOGORVOSI RENDELŐ

Sikertörténetek páciensektől kapott üzenetekben:

ragasztása a fogak csiszolása nélkül

rendszer kis beavatkozás,
fájdalommentes gyógyulás
è Biofunkcionális kivehető fogpótlás
BPS® kiváló tapadás, magas fokú
testreszabható esztétika

3525 Miskolc, Madarász V. u. 13. A. 1/5.
Tel.: +36-46/757-376
+36-30/249-2164, +36-30/434-5044
drsomodijudit@gmail.com
laura.csatlocki@gmail.com

l bacterológia

l endokrinológia

pannonvital.eu

è Azonnal terhelhető implantációs

l PCR

l allergia/intolerancia

Bejelentkezés: dr. Ispány Marietta 06-70/322-5982

è Ínyproblémák korszerű kezelése
è LUMINEERS® by CERINATE® porcelánhéjak

l blot

l klinikai kémiai

Info vonal:

46/400-225

l szerológiai vizsgálatok

l meddőségi

INGYENES az orvosi mérés és tanácsadás.
Kapható: Pátria Alma Patikában.

A laborvizsgálatok teljes palettájával állunk Ügyfeleink
szolgálatára minden labordiagnosztikai területről.

l nemigyógyászati

Dr. Ispány Marietta rendelése
2021. 10. 15-én NYÍLT NAPOT tart!

Élesztőgombasejtfal-kivonatot, D3-, C-vitamint
és Cinket tartalmazó táplálékkiegészítő.
Tejfehérje-, laktóz-, glutén- és GMO-mentes.

MEGNYÍLT ÚJ LABORPONTUNK!

Ø 27 kg-os fogyás
szeptember óta

Ø Végre boldog vagyok,
53,5 kg zsírtól szabadultam meg!

Kedves Páciensünk fordított az életén, számára kinyílt
egy ajtó, amely egy megújult élethez vezet. 2020 szeptembere óra 27 kg-ot adott le testzsírból. Figyelemre
méltó hozzáállással nagy lépéseket tett az egészség
felé. Vércukor- és koleszterinértéke csökkent, májfunkciói normalizálódtak, így gyógyszereit is csökkentettük.
Könnyen mozog, hangulata, közérzete kiváló, fellépése
magabiztos lett. Lendületesen folytatja a diétát a céltestsúly felé.

A hétköznapok során nagyon megviselt a rémisztő valóság, hogy 146 kg voltam, nem volt önbizalmam, félénk
voltam, és sokszor szorongtam. Elhatároztam, hogy megváltoztatom az életemet. 2020. április 28-án kezdtem az
INSUMED orvosi diétát dr. Ispány Marietta doktornőnél.
Nagyon lelkes voltam, és a célom elérésében segítséget
kaptam. A doktornő felügyelete biztonságot jelentett, és
ahogy csökkent a súlyom, ez tovább növelte a kitartásom.
2021. január 19-én 57,5 kg-os súlycsökkenést mértünk, ebből 53,5 kg zsír volt. Nagyon hálás vagyok, mert az egész
életem megváltozott. Jobb a közérzetem, az egészségem,
az önbizalmam visszatért! Köszönöm!

Szeretettel gratulálunk!
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