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A Harmóniáért  Közhasznú  Egyesület  közösségi 
pszichiátriai ellátást nyújt pszichiátria és mentá
lis betegségben  szenvedőknek. A közösségi  ellá
tás  keretében  Érd  és  vonzáskörzetébe  tartozó 
településeken élőket tudjuk segíteni: Halásztelek, 
Ráckeve, Dunaharaszti, Dunavarsány. 
A pszichiátriai  betegek  gondozása  a  beteg ott

honában  történik, az önálló életvitel kialakításá
hoz, megtartásához, a problémák megoldásában 
nyújtunk segítséget. A szolgáltatás kialakításában 
a kliens igényeire alapozunk; figyelembe vesszük 
a  kliens  és  környezete  körülményeit;  lehetősé
geit,  korlátait.  A közösségi  ellátásnak  nem  célja 
a  gyógyítás,  a  pszichés  problémákkal  küzdő 
emberek  szociális  problémáinak  a  megoldására 
szerveződik.  A mentális  betegségben  szenvedők 
a  napi  feladatok  ellátására  (bevásárlás,  ügyinté
zés, étkezés, családi konfliktusok kezelése) nem 
minden esetben képesek. Az ilyen élethelyzetben 
elszenvedett kudarcélmény gyakran vezet vissza
eséshez,  hónapokig  tartó  kórházi  kezeléshez. 
A gondozónők  látogatása,  a  rendszeres  kapcso
lattartás  lehetővé  teszi,  hogy  együtt  oldjuk meg 
a krízishelyzeteket, az élet kisebbnagyobb gond
jait. Fontosnak tartjuk, hogy a betegek hozzátar
tozóit, rokonait is bevonjuk a segítő kapcsolatba, 
ezzel  az  érintettek  mindennapjaiban  résztvevő 
emberek is lehetőséget kapnak a változások meg
értésére és elfogadására.
Az egyéni  igényeknek megfelelően arra  is van 

lehetőség, hogy az egyesület  irodájában  tartsa  a 
kapcsolatot a segítséget kérő a gondozójával.

Az ellátás keretében segíteni tudunk:
•   változtatásra motiváló tényezők feltárásában
•   személyes célok meghatározásában
•   problémamegoldásra irányuló beszélgetések 

szervezésében
•   stresszcsökkentő technikák elsajátításában
•   azonnali tanácsadással 
•   önellátásra való képesség javításában és fenn

tartásában 

•   munkához való hozzájutáshoz
•   szabadidő szervezett eltöltésében 
•   önsegítő csoportok, támogató hálózatok szer

vezésében
•   információnyújtásban az egészségügyi, szo

ciális, gyermekvédelmi ellátások és szolgál
tatások, valamint a foglalkoztatási, oktatási, 
lakhatási lehetőségek igénybevételéről 

•   hivatalos ügyek intézésében

Az  egyesület  munkatársai  a  fenti  szolgálta
tásokat  az  egyéni  szükségletekre  alapozva  és 
aszerint ütemezve gondozási  terv és napló alap
ján  személyesen  biztosítják  vagy  közvetítéssel, 
szervezéssel,  tanácsadással  segítik  az  azokhoz 
való  hozzájutást.  A közösségi  gondozók  és  a 
koordinátor  szoros  együttmûködésben  dolgozik 
a  társintézményekkel.  Munkatársaink  képzett 
szakemberek: két fő közösségi gondozó és egy fő 
közösségi koordinátor.
A komplex  segítségnyújtás  eredménye,  hogy 

klienseink mentális állapota javul, kevesebb időt 
töltenek  kórházban,  megtanulják  a  problémá
ik  leküzdésének módját.  A támogató  személyek 
segítségével  csökken  a  családtagok  terhelése, 
hamarabb érhető el az életminőség javulása, nő a 
munkaerőpiacra való visszatérés esélye.
A közösségi  ellátás  igénybevételének  módja: 

önkéntes és térítésmentes.
Az  ellátás  az  ellátást  igénylő  kérelmére  törté

nik.  A szolgálatnál  személyesen,  telefonon  vagy 
levélben történő igénybejelentést követő öt napon 
belül a szolgálat munkatársa előzetes egyeztetés 
után személyesen keresi fel az ellátásra váró pszi
chiátriai beteget.
További  információkat  és  egyéb  tudnivalókat 

az  érdeklődők  megtudhatnak  az  András  u.  20. 
szám  alatti  központi  irodánkban  vagy  a  70778 
1542 telefonszámon kaphatnak.

Gebri Kornél elnök 
Harmóniáért Közhasznú Egyesület

Egyedül minden nehéz

információk

Talán  még  magunknak  sem 
mindig  valljuk  be,  de  titkon 
rettegünk  a  korábban  gyilkos 
kórként ismert daganatos beteg
ségektől.  Bár  folyton  halljuk, 
mégsem  tudatosul  bennünk 
igazán,  hogy  számos  formája 
ma már megelőzhető, korai fel
ismerése estén pedig tünetmen
tesen  gyógyítható,  de  ehhez 
elkerülhetetlen  a  rendszeres 
szûrés, és persze az egészséges 
életmód. A rákkal kapcsolatban 
felmerülő  legfontosabb  kér
dések  megválaszolása,  a  kéte
lyek  eloszlatása  érdekében  a 
Nemzeti  Rákellenes  Nap  alkal
mából,  április  11én  többórás 
tájékoztató rendezvényre került 
sor a Szepes Gyula Mûvelődési 
Központban.  „A rák  ellen,  az 
emberért,  a  holnapért!”  címû 
rendezvény  az  érdi Dr.  Romics 
László Egészségügyi Intézmény, 
Budapest  Főváros  Kormány
hivatala  és  az  Érdi,  Budaörsi 
Kistérség Népegészségügyi Inté
zet  Népegészségügyi  Szakigaz
gatási  Szerve  összefogásával 
jött létre. Délelőtt tíz órától dél
után  két  óráig  szakorvosok  és 
intézeti  vezetők  várták  felvilá
gosító  szaktanácsadással,  meg
felelő  felvilágosítással  a  város 
lakosságát. 
–  Óriási  jelentősége  van  a 

megfelelő  tájékoztatásnak  és  a 
szûrésnek,  hiszen  napjainkban 
a  daganatos  megbetegedések  a 
szív  és  érrendszeri  betegségek 
előfordulásának arányát elhagy
va  az  első  számú  egészségügyi 
problémává lépett elő – hívta fel 
a  figyelmet  dr. Kőszegi Gábor, 
a  helyi  szakrendelő  főigazga
tója.  –  Sajnos,  évente  3540 
ezer  ember  hal  meg  rákban. 
Idő előtti elhalálozás ez, hiszen 
megfelelő odafigyeléssel, egész
séges életmóddal és módszeres 
szûrésekkel  a  daganatos  beteg
ségek  kialakulása  megelőzhető 
és gyógyítható. 

Dr. Karácsony István  onko
lógus  főorvos  – miközben  sze
mélyes tanácsadásra is várta az 
érdeklődőket – bemutatta a már 
több kiadást megért „100 kérdés 

az  onkológushoz”,  valamint  a 
„Pozitív  egészségnevelés”  címû 
könyvét.  Lapunknak  nyilatkoz
va az egészséges étkezés három 
alapszabályára hívta fel a figyel
met,  amelyek  a  következők: 
kerülni  kell  a  finomított  répa
cukrot,  a  finom  őrlésû  lisztből 
készült  ételeket  (tészták,  pék
sütemények),  valamint  a  vörös 
húsfélék fogyasztását, helyettük 
sok  halat  és  baromfihúst  kell 
enni.  A gyümölcsökből  főként 
a bogyós  termések szolgálják a 
rák kialakulásának megelőzését, 
mert magas az antioxidáns tarta
muk. Kérdésünkre, hogy nőtte 
a  daganatos  megbetegedések 
és  a  túlélők  aránya,  Karácsony 

doktor  rámutatott:  sajnos, évek 
óta stagnál, nem csökken a rák
ban elhunytak száma, pedig ma 
már  a  korszerû  orvostechnoló
giai  eszközökkel  történő  gya
koribb  szûrésekkel  lehetőség 
van  a  korai  felismerésre  és  az 
eredményes gyógyításra. Ennek 
ellenére  még  mindig  túl  nagy 
azoknak  a  száma,  akik  nem 
vesznek részt a szûréseken. Az 
onkológus főorvos szerint a rák
ellenes  nap  is  egy  kicsit  olyan, 
mint  amikor  hegyek  vajúdnak 
és  egerek  születnek,  mert  túl 
sok  energiát  és  munkát  ölnek 

Nemzeti Rákellenes Nap a mûvelõdési központban

Megelõzés és tájékoztatás

bele a szervezők ahhoz képest, 
mekkora  érdeklődés  övezi  a 
lakosság  részéről.  Mégis  az  a 
véleménye: ha az ilyen és ehhez 
hasonló  tanácsadásokon  akár 
csak  egyetlen  embert  is  sikerül 
megmenteni,  mindenképpen 
megérte a ráfordított energiát és 
fáradtságot. 
Ottjártunk  idején,  amíg  a 

főorvos  úrral  beszélgettünk 
–  ha  nem  is  volt  tömeges  a 
látogatók  száma  –  azért  mégis 
akadtak  érdeklődők,  akik meg
felelő válaszokat kaphattak kér
déseikre,  esetleges  kételyeikre. 
Dr. Győri Zsuzsanna  tüdőgyó
gyász szakorvos a tüdőrák meg
előzéséről,  a  dohányzás  káros 
hatásairól  beszélt.  Dr. Turbucz 
Ágnes bőrgyógyász szakfőorvos 
a  bőrdaganatok  kialakulásá
nak  megelőzéséről  tájékoztat
ta  a  megjelenteket  és  festékes 
anyajegy  szûrést  tartott.  Dr. 
Demeter Jolán  radiológus  főor
vos,  a  Magyar  Rákellenes  Liga 
általános elnökhelyettese szem
léltető  eszközt  is  alkalmazva 
személyes  tanácsadást  tartott 
az  emlőrákról,  annak  korai  fel
ismeréséről. 
„Mondják,  a  rák  legyőzhető. 

Mi azt mondjuk: meg kell előz
ni,  akkor  nem  kell  legyőzni. 
Ehhez azonban többet kell tud
nunk önmagunkról, lelkünkről, 
testünkről,  mûködésünkről, 
észre  kell  vennünk,  ha  vala
mi  változik  bennünk.  Fel  kell 
ismerni, megnézni,  és  átmenni 
az út túloldalára.” – olvashatjuk 
dr. Karácsony István 100 kérdés 
az  onkológushoz  címû  köny
vének  előszavában.  A Nemzeti 
Rákellenes  Nap  érdi  rendezvé
nye  éppen  a  kockázatokra,  a 
daganatos  betegségek  megelő
zésének módszereire és  lehető
ségeire  igyekezett  ráirányítani 
az érdeklődők figyelmét.
  Bálint Edit

Az orvoscsoport készen állt az érdeklõdõk fogadására, és felvilágosítására

Dr. Demeter Jolán radiológus fõorvos az emlõrák megelõzésérõl tartott 
személyes tanácsadást, szemléltetve, hogyan lehet kitapintani akár a 
parányi daganatot is
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Dr. Karácsony István onkológus 
fõorvos több évtizedes gyógyító 
munkájának tapasztalatai alapján 
írta meg ma is népszerû, felvilágo-
sító kézikönyveit

Felhívás elsõ osztályosok beíratására
Érd Megyei  Jogú Város Önkormányzata az általa  fenntartott  általános  iskolákban az 
alábbi beíratási idõpontokat határozza meg:

2012. április 19. (csütörtök) 8.00-18.00
2012. április 20. (péntek) 8.00-13.00

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 6. §a szerint Magyarországon minden 
gyermek tanköteles. A gyermek, ha eléri az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, 
legkorábban abban a naptári évben, amelyben a hatodik, legkésõbb amelyben a nyol
cadik életévét betölti, tankötelessé válik. A gyermek, ha az iskolába lépéshez szüksé
ges fejlettséget elérte, abban a naptári évben, amelyben a hatodik életévét május 31. 
napjáig betölti, megkezdi a tankötelezettség teljesítését. A szülõ kérelmére a gyermek 
megkezdheti a  tankötelezettség  teljesítését akkor  is, ha a hatodik életévét december 
31. napjáig tölti be. 

Az iskola igazgatója dönt a tankötelezettség kezdetérõl 
•   az óvoda véleménye alapján,
•   a nevelési tanácsadó véleménye alapján,
•   szakértõi vélemény alapján

A beíratáshoz a következõ iratokra van szükség:
•   Az eredeti óvodai (szakértõi) vélemény
•   A gyermek születési anyakönyvi kivonata
•   Lakcímet igazoló hatósági igazolvány

  Oktatási és Mûvelõdési Bizottság

Ízületi fájdalmak enyhítése gyógygombák segítségével
Etelka 13 évvel ezelőtt erős ízüle-
ti fájdalmai miatt orvoshoz ment, 
ahol megállapították, hogy szen-
vedései okozója a reumás ízületi 
gyulladás. Akkoriban még a hét-
köznapi cselekvéseit is elviselhe-
tetlen fájdalom kísérte. Alig tudott 
menni és fogni, problémát jelen-
tett kinyitni az ajtót, felöltözni, 
vagy akár beülni a kádba. 

Az orvosi terápia során gyógyszereket kapott, 
melyek enyhítették szenvedéseit, megszüntették 
a tüneteket, ezek azonban később kiújultak, így 
sajnos egyre nagyobb gyógyszeradagra volt szük-
sége. Mellékhatásként jelentkezett nála a magas 
vérnyomás, melynek gyógyszeres beállítása hos-
szú hónapokig tartott. 

Mivel alapvetően idegenkedett a gyógyszer-
szedéstől, már az első perctől kezdve igyekezett 
minél szélesebb körben tájékozódni az étrend-
kiegészítőkkel és az alternatív gyógymódokkal 
kapcsolatban. Sok mindent kipróbált, de ezek je-
lentős változást nem hoztak. Mígnem az interne-
ten ráakadt a gyógygombákra, és a legszüksége-
sebb információk birtokában azonnal alkalmazni 
is kezdte őket. 

A gyulladásfaktorok értékei már egy hét után 
mérhetően javultak. Etelka érezte is a testében a 

változást, hiszen a gyulladás olyan 
érzés, mintha magas láza lenne az 
embernek. A fájdalmai idővel eny-
hültek és ez a vizsgálati eredménye-
in is megmutatkozott. Ma is szed 
gyógygomba kivonatokat és bár a 
betegség teljes mértékben nem mú-
lik el, sikerül olyan szinten tartani, 
amivel normálisan élheti minden-
napjait. A barátai is észrevették a 

javulást, de eleinte nem akarták elhinni, hogy a 
gyógygombák hatására következett be. Etelka or-
vosa elfogadja, hogy a gyógyszeres kezelés mellett 
ezt az alternatív terápiát is segítségül hívta, és örül, 
hogy már nem él olyan rendkívüli fájdalmakkal. 

Az ízületi gyulladás (rheumatoid arthritis) ki-
alakulását, felerősödését is elősegíthetik a fruk-
tózzal ízesített élelmiszerek.  A legfontosabb, 
hogy erről szokjunk le. Az egészségtelen élet-
móddal mi magunk emelhetjük meg a gyulladás-

szintet. A zsigeri zsírok rombolják a szervezetet, 
alacsony dózisú gyulladást keltenek benne, és ez 
kihat mindenre. Felerősítheti vagy kialakíthatja 
az ízületi gyulladást is.

Akinél kialakult az ízületi gyulladás, ott már 
egy autoimmun folyamat van a szervezetben. 
Többféle módszerrel meg lehet próbálni enyhí-
teni a tüneteket. A gyógygomba kivonatokkal és 
az apigenin kivonattal egyensúlyba lehet hozni a 
szervezetet. Széles spektrumú gyógygomba- és 
flavonoid keverékek alkalmazásával általában 
egy-két hónap alatt tapasztalható változás. A sze-
dés elején elfordulhat, hogy erősödnek a tünetek. 
Erre lehet számítani, de utána a legtöbb esetben 
enyhülnek a tünetek.

Szerző: Varga Gábor 
hatóanyag-kutató

A szerző az első magyar külföldön elismert 
neurotropikus agyterápia kifejlesztője. Szakmai 
cikkei megtalálhatóak az interneten.

Varga Gábor hatóanyag-kutató előadást tart Budapesten!
Időpont: április 26., csütörtök, 17.00
Előadás címe: Immunrendszer, kultúra és lélek
Helyszín: Lurdy Ház, 3. előadó
Cím: Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.
Tömegközlekedés: 103 busz, 1-es és 51-es villamos
Az előadás megtekintése ingyenes!

Etelka sokat szenvedett a reumás 
ízületi gyulladástól, de megtalál-
ta az alternatív gyógymódot.


