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Magyar Hírlap 

 

Végtagokat menthet meg a hangterápia 

 

Reményvesztett emberek zarándokhelyévé vált Kelenföldön Nagy Lajos Tarcali utcai 

rendelője. Az elmúlt tizenkét évben sok ezer érszűkületes, végtagamputálástól rettegő, 

magasvérnyomás-betegségben szenvedő ember szabadult meg itt a kínjaitól, és gyógyult fel 

teljesen. 

 

A hangterápia, amellyel itt kezelik az embereket, teljes egészében magyar találmány, de már 

fél Európa alkalmazza, sőt Amerikában is érdeklődnek iránta. 

 

Naponta több tucat beteg fekszik a Sonotherápia Centrum számítógépes hangadagolójának 

huzalos csápjai alá. "A rendszer hihetetlenül egyszerű – meséli a hangterápiát feltaláló és 

azzal gyógyító Nagy Lajos. – A számítógép által képzett, különböző frekvenciájú hangrezgést 

a kábelek végére szerelt tapadókorongok továbbítják a beteg különböző testrészeire úgy, hogy 

a rezgés az érfalakat súrolva haladjon végig a testen. Még Hollandiában élve, más jellegű 

kutatásaim során véletlenül jöttem rá, hogy ez a rezgés milyen jótékony hatást gyakorol az 

érfalakra: úgymond lesikálja, teljesen megtisztítja a keringést zavaró, bénító akadályoktól. A 

gyakorlat azóta mindenben igazolta a kezdeti reményeimet. A hangterápiás kezelést itthon 

indítottam be, de a visszajelzések szerint rengeteg embernek segítettem." 

 

Betegei osztják ezt a véleményt. Mi több, a centrumban ápoltak nagy része csodával határos 

gyógyulásról számolt be. "Két évvel ezelőtt jelentkezett először a fájdalom a jobb lábamban, 

és a tűrhetetlenségig fokozódott tavaly szeptemberre – mondta Melegh Miklós, a rendelő 73 

éves ápoltja. – A lábujjaim sebesedni kezdtek, és az érsebészeten kiderült, hogy érszűkületem 

van, műteni kellett. De a jobb lábam továbbra is fájt, és már dagadt is. Előbb a nagylábujjam 

körömpercét vágták ki, de az iszonyú fájdalmak maradtak. A kezelőorvos a fél lábszáram 

amputációját helyezte kilátásba, amikor a lányom az interneten rátalált a kelenföldi 

Sonotherápia Centrum címére. Nem volt vesztenivalóm, május 31-én elkezdtem a 

kezeléseket. Akkor már csak vánszorogni tudtam. Sírva mentem az első kezelésekre. Már-már 

fel akartam adni, de a tizedik kezelés után kezdtem érezni, hogy mégis változik valami. A 

látványos javulás azonban a huszadik alkalom után kezdődött. Ma már túl vagyok a kúra felén 

és a terápia nehezén is. Két hete átalszom az éjszakákat, nem fáj a lábam. Tavaly szeptember 

óta ismét cipőben járok, sőt ma még futottam is: a 61-es villamos megállójától végig a Tarcali 

utcán, úgy kétszáz métert, és nagyon élveztem ezt a merészséget. A kórházi kezelőorvosom 

véleménye ugyanaz, mint Nagy Lajosé: megmarad a lábam!" 

 

A Pest megyében élő 58 éves Héczey Károlyné már 24 éve cukorbeteg, de a gondok csak a 

közelmúltban kezdődtek. "Édesanyám viszonylag fiatalon agyvérzésben halt meg. Nem csoda 

hát, ha megijedtem, amikor 2000 tavaszán görcsölni kezdett a bal lábszáram. Az érsebészeti 

klinikán diagnosztizálták az érszűkületet, átvágták az ereket beidegző ideget a combhajlatban, 

és gyógyszereket kaptam, de nem változott az állapotom. A lábam görcsölt két-háromszáz 



méter séta után, a mellkasomban pedig időnként szorítást éreztem. Közben az ultrahang a 

nyaki ereimben is jelezte az érszűkületet, nemegyszer halálfélelem fogott el. Nagy Lajos 

módszeréről 2000-ben olvastam először, és azonnal felkerestem. Jó döntésnek bizonyult. A 

kúrát azóta évente egyszer végigcsinálom, és már nincs is panaszom. Az ereim állapota az 

eltelt hét évben nem romlott, friss a gondolkodásom, jó a közérzetem, ragyogó az életkedvem, 

és annyit megyek, amennyit csak akarok." 

 

Nagy Lajos szerint a magyar kúrának időközben híre ment. Európában tizenkét országban 

alkalmazzák, köztük Németországban, Hollandiában, Norvégiában, Dániában, 

Franciaországban, sőt Amerikából is van érdeklődő a szabadalom iránt. Módszerével itthon is 

szinte minden megyeszékhelyen gyógyítanak, munkájukat a feltaláló felügyeli, de, mint 

mondta, sajnálatos módon jelentkeztek már sarlatánok is, akik a hamis készülékekkel és a 

hamis kúrákkal csak kárt okoznak a hangterápia méltán jó hírének. 
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Nethírlap 

 

Mozgó gyógyszertárakat tervez a kormány 

 

Helybe jönne a patika a kormány tervei szerint. A kistelepüléseken az orvosi rendelés idején 

mobil gyógyszertárakban lehetne kiváltani az orvosságokat. Ezt a kormányszóvivő jelentette 

be, aki beszélt arról is, hogy az idén eddig 1500 gyógyszer ára csökkent, és év végéig még 

300 orvosság lehet olcsóbb. 

 

Mozgó gyógyszertárak létesítését tervezi a kormány - jelentette be a kormányszóvivő. 

Elsősorban azokon a kis településeken lennének mobil patikák, ahol nem működik 

gyógyszertár, és a legközelebbi is több kilométeres távolságra van - mondta Budai Bernadett. 

 

A mobil patikákban kizárólag gyógyszerész vagy szakasszisztens dolgozhat a tervezet szerint. 

Receptre kapható és recept nélküli készítményeket egyaránt árulnának. A mozgó patikák 

nyitva tartása megegyezne a településen lévő orvosi ügyelet időpontjával. A gyógyszerek 

tárolásához szükséges szigorú szabályok ugyanúgy működnének a mozgó patikákban is, mint 

ahogy minden más gyógyszertárban. 

 

Budai Bernadett beszélt a patikán kívüli gyógyszerárusításról is. Elmondta, az elmúlt fél év 

alatt csaknem 160 üzlethelyiségben kezdtek vény nélküli gyógyszerárusításba. Összesen 400 

terméket lehet így forgalmazni. A forgalmazhatóság feltételei igen szigorúak és ezek a szigorú 

feltételek visszaigazolták a kormánynak azt a szándékát, hogy biztonságosan, de mégis 

olcsón, gyorsabban és egyszerrűbben lehessen bizonyos gyógyszerekhez a mindennapi 

életben leggyakrabban használt gyógyszerekhez hozzájutni - mondta a szóvivő. 

 

Budai Bernadett hozzátette: a gyógyszer gazdaságossági törvény hatására 1500 készítmény 

ára csökkent április óta. Októberig még 300 gyógyszer lehet olcsóbb a gyártók közötti 

verseny miatt. Ez 2007-ben mintegy 10 milliárdos megtakarítást jelenthet. A gyógyszer 

gazdaságossági törvény miatt ennél több, mintegy 30 milliárdos többletbevétellel zár a 

gyógyszerkassza idén. 

 

_________________________________________________ 

 



Blikk.hu 

 

Éhségsztrájk az elvesztett egészségért 

 

Kaposvár - A magyar egészségügy áldozatának tartja magát, és szerda óta éhségsztrájkot 

folytat Seres István (49) nagyatádi rokkant-nyugdíjas a Somogy Megyei Főügyészség előtt. 

 

- Sem ételt, sem italt nem veszek magamhoz, arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy 

mennyire nem számítanak a kisemberek ebben az országban - mondta elszántsággal a 

tekintetében. - Kétévesen próbáltak csontvelőt ültetni a lábamba, elszúrták - mutatja a 

többször műtött lábáról a képeket. 

 

Néhány éve egy budapesti intézetben hepatitis-C-vel fertőződtem meg egy vérkészítménytől. 

Legutóbb a szárkapocscsont-törésemet nem ismerték fel és kezelték félre. A hazai hatóságok 

egyszer sem adtak nekem igazat - mesélte a rokkant férfi. 

 

István a 38-40 fokos hőségben az életét kockáztatja - mondta a Blikknek dr. Gáti Kornélia. Az 

orvos szerint folyadékbevitel nélkül néhány nap alatt felborulhat a szervezet ionháztartása, 

ami kiszáradáshoz és eszméletvesztéshez vezethet. 

 

_________________________________________________ 

 

Weborvos 

 

Gyógyászati segédeszközök: ki sem tudja váltani a beteg 

 

A szakmai szövetség szerint embertelen helyzetekhez vezetett a támogatások módosítása. 

 

Áldatlan helyzetbe került mintegy hárommillió gyógyászati segédeszközt használó beteg a 

társadalombiztosítási támogatás rendjében és mértékében kialakult állapot miatt - állítja az 

Orvostechnikai Eszközök Gyártóinak és Forgalmazóinak Szövetsége. 

 

A múlt év őszéhez visszavezethető okokról és az azóta történtekről dr. Tóth Zoltán, a 

szövetség főtitkára közleményben és felhívásban tájékoztatta a Weborvost: 

 

"Ez év június 12-én részletes javaslatot tettünk a segédeszköz támogatásban, akkor hetedik 

hónapja fennálló drámai helyzet megváltoztatására, elsősorban a rászorulók által fizetendő 

súlyos terhek csökkentésére. Ezek azért alakultak ki, mert a kormány az egészségügyi 

miniszter javaslatára a 2006. év szeptember végén az egészségbiztosításról szóló törvényt és a 

biztosítottak szerzett jogait is sértve elfogadta a támogatott eszközök körének szűkítését és a 

támogatási mértékek nagymértékű csökkentését. Ezzel a betegek által fizetett térítési díjak 

kétszeresére, háromszorosára vagy négyszeresére emelését. 

 

Ez a döntés 2006. december 1-jétől hatályba lépett és hatása embertelen helyzetek tízezreihez, 

a betegek több milliárd forinttal megnövekedett kiadásához vezetett. Ezzel sajnos 

összhangban az Országgyűlés tavaly 50 milliárd forintról 35 milliárdra, azaz 30%-kal 

csökkentette a gyógyászati segédeszköz társadalombiztosítási támogatási kiadásokat a 2007. 

évben. Például a kötszer kiadásokat 6,7 milliárd forintról 3 milliárdra, az inkontinencia 

termékek támogatását 8,8 milliárdról 5 milliárdra tervezték csökkenteni, s hasonló 

megszorítások érték az ortézis termékeket, a hallásjavító készülékeket használók százezreit, s 



a példák sorolhatók tovább. Különösen a krónikus, rendszeres eszközhasználók, a 

lábszárfekélyes, az égési és a felfekvéses sebű, valamint a súlyos inkontinencia termékekre 

szoruló 300 ezer ember helyzete vált súlyossá vagy lehetetlenné, mert a havi 4-6 ezer forintos 

kiadásuk 14-20 ezer forintra nőtt! 

 

A 2007. első félévi hivatalos OEP adatok azt mutatják, hogy az ilyen helyzetűek eszköz 

felhasználása egyharmaddal csökkent, azaz mintegy százezer ember nem jut megfelelő 

kötszerhez, inkontinencia betéthez vagy nadrágpelenkához. Ez méltatlan, embertelen 

helyzetekhez, szövődményekhez és súlyos egészségromláshoz vagy fogyatékossághoz is 

vezethet. 

 

A cégek átlagosan 5-10%-kal csökkentették áraikat a kialakult helyzet javítása érdekében, 

annak ellenére, hogy az elmúlt öt évben áraikat nem változtatták, mert az OEP, 

jogszabálysértő módon, nem tartott ártárgyalást. 

 

Az elmúlt években az egészségügyi miniszterek rendeletekben beruházásokra, fejlesztésekre 

„kényszerítették" a gyógyászati segédeszköz szolgáltatókat. Az elmúlt fél évben több száz 

kis- és közepes gyógyászati segédeszköz gyártó és kiszolgáló vállalkozás ment tönkre vagy 

roppant meg gazdaságilag a forgalom visszaesés miatt, sok ezer ember vesztette el az állását. 

 

A gondokat érzékelte az Országgyűlés Egészségügyi Bizottsága, s március 28-i és május 16-i 

ülésén felszólította az egészségügyi minisztert és az OEP vezetőjét a támogatás rendjének és 

mértékének korrekciójára. 

 

A betegszervezetek, a gyártók és a forgalmazásban résztvevő egészségügyi szolgáltatók 

szervezetei, sok orvos és orvosszakmai szervezet 2006. december óta leveleikben és a 

nyilvánosság előtt is többször jelezték a gondokat, s kérték azok orvoslását, de sokáig süket 

fülekre találtak… Ezért készítettünk a betegszervezetekkel egyeztetett javaslatokat és 

tárgyaltunk azok megvalósításáról. 

 

Megbizonyosodtunk arról, hogy az Egészségügyi Minisztérium és az OEP vezetése nem 

érzékeli a valóságnak megfelelően a helyzetet és nem hajlandó szükséges mértékű 

korrekcióra. 

 

Végül is az általunk javasolt módosítások 60%-át tartalmazó miniszteri előterjesztést 

kompromisszumként elfogadtuk, és vártuk a megfelelő rendeletváltoztatást július 1-jétől, 

melyre a minisztérium egyik vezetője sajtótájékoztatón is ígéretet tett. Ez nem történt meg az 

előkészítés szakmai hibái és késlekedése miatt. Kénytelenek voltunk tudomásul venni, hogy 

erre talán augusztus elsejétől kerül sor. Az elmúlt napokban kézhez vett rendelettervezetekből 

azt láthattuk, hogy ez az időpont is veszélyben van és kompromisszumos mértékű és 

termékkörű javaslatokhoz, sőt saját korábbi előterjesztésükhöz képest is kisebb, mintegy azok 

felét, azaz az általunk szükségesnek tartottak egynegyedét jelentő változtatásokat akar csak az 

EüM és az OEP bevezetni. 

 

Ez elfogadhatatlan, mert nem orvosolja a gondok nagy részét, s fennmarad drágaság vagy a 

betegek nagyfokú ráfizetési kötelezettsége, és sok esetben a megfelelő ellátás hiánya is, mert 

nem tudják a vényt kiváltani a rászorulók. 

 

Az elmúlt tíz hónapban sok tekintetben végrehajthatatlan, s részben hibás törvény, és 

kormányrendelet módosítások, hibáktól hemzsegő miniszteri rendeletek jelentek meg. A 



„végrehajtásukban" jogszabálysértések és káosz alakult ki. Például ma sem egyértelmű a 

közgyógyjogosultaknak felírható termékkör, mert az OEP hivatalos közleménye és a hatályos 

miniszteri rendelet eltérő. Az orvosok is bizonytalanok és a betegek félhetnek, hogy nem 

követelik-e vissza tőlük a felírt terméket. Ezért is kértük az Egészségbiztosítási Felügyelettől 

az OEP ez irányú tevékenységének vizsgálatát. Érthetetlenül szelektív jogalkalmazás sok 

esetével, egy–egy cégnek versenyelőnyt, kizárólagos piacot biztosító megoldásokkal 

találkozhattunk. 

 

Mindezek miatt kérjük: 

- az országgyűlési képviselőket, hogy fontolják meg parlamenti vizsgálóbizottság 

felállításának kezdeményezését; 

- az Országgyűlés Egészségügyi Bizottságának tagjait, hogy mérlegeljék egy rendkívüli 

bizottsági ülés szükségességét; 

- a kormányt, hogy tárgyalja meg a kialakult áldatlan helyzetet, de mindenekelőtt 

intézkedjenek a megfelelő és gyors korrekció érdekében; 

- a Magyar Köztársaság miniszterelnökét, hogy vizsgáltassa ki az általunk itt, s hónapok óta 

kifogásoltakat; 

- a Magyar Köztársaság minden állami szervét, annak vezetőjét, hogy hatás-, és 

feladatkörük szerint vizsgálják ki a jogsértéseket. 

 

Tisztelettel felhívjuk a betegszervezetek, az orvosok és szakmai szervezeteik figyelmét a 

közleményünkre, és javasoljuk, hogy ismételten nyilvánítsák ki véleményüket." 


