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A méhnyakrák 
kialakulásának 
folyamata és 
utógondozása 
Mikor a Joalis Info előző számában 
a mellrákról írtam szakmai cikket, 
elhatároztam, hogy 
mindenképpen folytatnom kell 
a méhnyakrák témakörével. 
Sajnos túl nagy százalékát érinti a 
nőknek ez a betegség, így 
mindenképpen beszélnünk kell róla! 

 

 

úszas éveim elején egy barátnőm óriá- 

si születésnapi bulit szervezett magá- 

nak, mert előtte néhány héttel kide- 

rült, hogy méhszájsebe van. Ő komolyan 

abban  a  tudatban  volt, hogy  ebbe  bele      fog 

halni, és nem éli meg következő 

születésnapját. Szerencsére most is 

remekül van. 

Mindezt azért említettem meg, hogy érde- 

mes tájékozódni, inkább megelőzni, mint ké- 

sőbb pánikba esni. De ha éppen kialakul vala- 

mi elváltozás, nem egyből a legrosszabbat 

biztosra venni. Mert a méhszájseb például még 

csak nem is seb, semmilyen hámhiány nem áll 

fenn, mindössze a méhnyak hengerhámsejtjei 

„átfedik” kissé a méhszáj laphámsejtjeit. 

Hogy mi lehet a háttérben? A hüvelyi PH   

lúgos irányban történő eltolódása. 

 

De milyen az optimális 
hüvelyflóra? 

Szagtalan, színe fehér, inkább átlátszó. Funk- 

ciója a hüvely nedvesen és tisztán tartása. 

• Pubertás korban az első menstruáció 

előtt áttetsző folyás jelenhet meg, ami a szer- 

vezet fokozódott hormontermelődésére 

utal. 
• Normál esetben is a hüvely folyamatosan 

termel váladékot, melynek mennyisége a 
ciklus szerint változó. 

• A változó korban az ösztrogénszint csök- 

kenésével a külső és belső nemi szervek 
nyálkahártyája szárazabbá, érzékenyebbé 

válik, és fogékonyabb lesz a fertőzésekre, 

ezért érdemes ápolni, erre megfelelő sze- 

rekkel. 

 
A hüvelyváladék normál értéke 3,8 és 4,2 

PH- érték közé sorolható. Ez azt jelenti, hogy 

3,8 alatt savas, 4,2 felett lúgos kémhatásról be- 

szélhetünk. 

A méhszájseb hátterében a hüvely PH-jának 

lúgos irányba történő eltolódását figyelték 

meg. Ebben a közegben az ellenálló képesség 

csökken, így az melegágyat képez a fertőzé- 

seknek, gyulladásoknak. 

 

Miért érdemes rendszeres 
szűrővizsgálatokra járni? 

A hölgyek fejében gyakran téveszme, hogy 

a hüvelyi fertőzések kizárólag szexuális úton 

történnek. 

A szeméremtest egyik leggyakoribb fertőzé- 

se a gombás eredetű vulvitis. A kórokozó az 

esetek többségében a candida albicans, de egy- 

re elterjedtebb a candida glabrata és a 

candida tropicalis. (A candida albicans 

kísérője lehet helicobacter pylori, 

streptococcus, cytomegalovírus, 

herpesvírusok, epstein-barr vírus, herpes-

zoster. Betegségek közül gyakori a 

vastagbélgyulladás, cukorbetegség, scle- 

rosis multiplex, övsömör, herpeszek.) 

A gyakori  nemi  úton terjedő fertőzések 

közé tartoznak a chlamydia trachomatis, 

HPV fetőzés, herpes genitalis, HIV, lues 

(shyphilis), 

trichomonas fertőzés, ureaplasma, mycopaz- 

ma, neisseria gonorrhoeae, gomba 

fertőzések, melyeket hüvelyváladék 

mintákból készített orvosi tesztektől ma már 

két héten belül választ kaphatunk. 

A Joalis terapeutáknak azonban nagy segít- 

ségére van az EAM-SET rendszere, mely azon- 

nal választ adhat a kérdéses tünetekre. 

 

Ha csak a hüvely PH 
értéke borul fel 

Bár  a kórokozók el is kaphatók, a legtöbb 

fertőzést azonban a megzavart hüvelyflóra 

okozza. Gombák mindenhol vannak. 

Átjuthatnak például a bélrendszerből, 

bőrünkről… Kedvező közeget biztosítunk 

nekik például túlzott higiéniával, szűk, 

műszálas fehérneműkkel, ruhákkal, 

harisnyákkal. Lehetünk érzékenyek 

textilfestékekre, mosószerekre, koz- 

metikumokra, intim mosakodókra, intim 

kellékekre, fogamzásgátló szerekre, eszközök- 

re. A hüvely PH értéke változik a ciklusunkkal 

és a lelki állapotunkkal. Tartós stressz  

esetén például a hüvelyflóra gyengül, 

kevésbé ellenálló a környezeti hatásokkal 

szemben. 

 

Mi állhat a kellemetlen 
tünetek mögött? 

• A hüvelygombák (candida) jellemzője 

a sűrű, túrós állagú, fehéres színű folyás. 

Szaga semleges vagy élesztőszerű. A külső 
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nemi szervek kipirosodnak és kellemetlenül 

viszketnek. 

• Bakteriális fertőzések: sárgás, 

hígabb kellemetlen szagú folyás. 
• Gardnerellák- anaerob 

baktériumok. Egyébkéni is a 

hüvelyflóra része, ami PH emelkedés 

miatt a laktobacillusok csökkenése miatt 

elszaporodik. Szürkésfehér színű, 

kellemetlen halszagú. 

 

A hüvely normál 
flórájának visszaállítása 

A nyugati orvoslás számos 

gyógyhatású készítményt kínál. Tejcukor 

és tejsav tartalmú irrigáló oldatok, 

hüvelykúpok, tabletták mellett léteznek 

Lactobacillust tartalmazó szerek is. A 
természetgyógyászat módszerei 

szerteágazóak a helyileg alkalmazható 

praktikákat tekintve: 

• Közkedvelt módszer, hogy egy mini méretű 

tampont öt percre biojoghurtba mártunk, 

majd felhelyezzük a hüvelybe éjszakára, reg- 

gel kicseréljük, ezt 3-4 napig folytatjuk. 

• Végezzünk hüvelyöblítést felhígított gyü- 

mölcsecetes vízzel. Fél liter vízbe 1-2 evőka- 

nál ecet. 

• A viszkető területre vásároljunk tejsav bak- 

tériumot, vagy ápoljuk olivaolajjal. 

• 50 ml orbáncfű olajba keverjünk 15 csepp 

kakukkfűolajat. A keverékből fecskendővel 

juttassunk naponta 2-3-szor a hüvelybe. 

• Több napon keresztül helyezzünk a hüve- 

lyünkbe naponta kétszer egy gerezd fok- 

hagymát. 

• Készítsünk ülőfürdőt, amíg a tünetek fenn- 

állnak tölgyfakéregből készült főzetből. 1 

liter vízhez 1 evőkanál kérget tegyünk, 10 

percen át főzzük. Az ülőfürdőt 10-15 per- cig 

alkalmazzuk. 

 
Táplálkozás változtatása: 
Kerüljük a cukrot, fehér lisztet, feldolgozott 

élelmiszereket, étkezésünket állítsuk át a tel- 

jes értékű, bio ételek fogyasztására. (Tgy. ma- 
gazin M. L. XIV. évfolyam 5. szám) 

 

Mi a méhnyakrák? 

A méhnyakon kialakuló rosszindulatú daga- 

nat. Szövettanilag két típusa van. Az egyik 

a többrétegű laphámból kiinduló laphámrák, 

a másik pedig a méhnyak csatornájában lévő 

hengerhámból kialakuló adenokarcinóma. 

A daganatot nagy százalékban a human papil- 

lomavírus különböző törzsei okozzák. Az ese- 

tek 60 százalékában a HPV-16-os, a maradék 

40 százalékban a 18, 31, 33, 39, 45, 51, 52, 58- 

as törzs okoz megbetegedéseket. 

A későbbi terápia megválasztása függ attól, 

hogy a méhnyakrákot melyik típusba sorolják. 

Évekig lehet tünetmentes, később hüvelyi vér- 

zés, medencei fájdalom, szexuális együttlét 

közbeni fájdalom. Előrehaladott esetekben 

a méhnyak hámján képződő daganatsejtek 

szétterjedhetnek a test más részeire is. 

Nőgyógyászati szűréseken a méhnyak sejtje- 

inek elváltozása egyre gyakoribb leletnek szá- 

mít. Ugyanakkor a HPV fertőzések miatt kiala- 

kult megbetegedések igen kis százalékából 

fejlődik ki méhnyakrák, a fertőzések többnyi- 

re az immunrendszer segítségével meggyó- 

gyulnak. (Ezért nagyon fontos az immunrend- 

szer támogatása IM-el.) 

Néhány emberben viszont a vírusok fenn- 

maradnak és részben szemölcsöt, részben lé- 

ziót okoznak. Súlyosabb esetekben a terület se- 

bészi eltávolítását alkalmazzák. 
 

A HPV-ről 

Általában emberek 50-80 százaléka már át- 

esett valamilyen HPV fertőzésen, legtöbbjük 

nem is tudott róla. A fertőzések átvihetők egy- 

szerű bőrkontaktussal, vagy szexuális kapcso- 

lat létesítésével. A humán papillomavírusok 

a bőrön és a nyálkahártyákon okoznak elvál- 

tozásokat. Mára már több mint 150 fajtáját azo- 

nosították. A vírusok a hámsejtek magjában 

képesek szaporodni. 

 

„Méhnyakrákom története” 
(egy 61 éves hölgy esete) 

 

2012-ben kezdődött, 53 éves koromban, amikor azt vettem észre, 
hogy folyásom lett. Elmentem nőgyógyászhoz, és ő csinált rák- 
szűrést. De már a vizsgálatkor is mondta, hogy itt nagyobb baj 
van, mint egy egyszerű folyás. Visszajött a rákszűrés eredménye 
és mondta, hogy méhnyak rákom van. 

Ekkor még egy diagnosztizálás miatt elküldött Győrbe, mert ott 
a kollegájának speciális ultrahangja volt, amivel meg tudta néz- 
ni és tudott venni mintát. Én is láttam a hatalmas kivetítőn, hogy 
hol helyezkedik el ez a méhnyakba. Nem mert mintát venni, mert 
mutatta nekem is, hogy nagyon vérzik, ha hozzáér. Azt mondta, 
hogy a mintavételt kórházi körülmények között, nem ilyen szak- 
rendelőben lehet megcsinálni. Elküldött Pestre egy kollegájához, 
egy kórházba és ott vettek mintát. Utána értesített, hogy pozitív 
lett az eredmény és már a műtét időpontját is egyeztettük. 

A mintavételtől számítva másfél hónapra történt a műtét. 
35 nyirokcsomót is kiszedtek, azokban rosszindulatú elváltozást 
nem találtak. A műtét után a kezelőorvosom kérdezte, hogy sze- 
retnék- e kemót, azt mondta, hogy ő nem látja szükségét, de ha 
szeretnék, akkor lehet. Mondtam, hogy Isten őrizz, dehogy sze- 
retnék. Így kemoterápiát nem kaptam. Azóta évente járok hozzá 
nőgyógyászati ellenőrzésre. 

Műtét után két hétre elzáródott a húgyvezeték, akkor kaptam 
belső katétert először egy hónapra, aztán kicserélték egy bennem 

 
maradt még egy évig. Ezután a vizelet rendbe jött, de azóta csak 
haspréssel tudok pisilni. 

A műtét másik mellékhatása, hogy dagad a bal lábam. A műtét 
után két évre kezdődött azzal, hogy leguggoltam és egy éles fáj- 
dalmat éreztem a belső combomban. Először azt gondoltam, 
hogy valami megcsípett, de kiderült, hogy nem, hanem a belső 
combomnál fent egy nyirokcsomó bepirosodott és húzódott fel az 
összes lágyéki nyirokcsomóra. Piros volt, lázas voltam, kaptam rá 
gyulladáscsökkentőt, 4 nap alatt elmúlt. 

Utána vettem észre, hogy kezd dagadni a bal bokám. Néhány 
hónapra rá újra begyulladt, majd pár hónap múlva megint. Mind- 
két alkalommal piros volt, lázas is voltam. Kaptam rá gyulladás 
csökkentőt, arra gyorsan reagált. 
Ezután vettem észre, hogy nemcsak a bokám dagadt már, ha- 
nem feljebb is, vastagabb lett a térdem, majd a combom és attól 
kezdve ez megmaradt. 
Próbáltam kideríteni, hogy mit lehet ezzel csinálni, de min- 
denhol visszautasítást kaptam, hogy ezt nem lehet, nem tudnak 
vele mit kezdeni, nem tudják megműteni, esetleg masszírozással 
lehet kezelni. 
Egy darabig keresgéltünk, hogy hol, de leginkább Pesten talál- 
tunk, és akkor az egyik lányom találta meg az oldaladat, és öröm- 
mel mondta, hogy talált egy nyirokmasszőrt Kecskeméten! 
Így jutottam el Papp Andreához. Már három éve járok hozzá. 
A rendszeres kezelésekre nagyon sokat javult. Aztán a javaslatá- 
ra elkezdtem sportolni, és a Joalis cseppeket szedni. Sokat 
javított rajta.” 
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Daganatkeltő képességük alapján magas, kö- 

zepes és alacsony rizikójú csoportba sorolta az 

orvostudomány. 

Alacsony rizikójú 6, 11, 40, 42, 43- ezek több- 

nyire a genitális szemölcsökért felelősek. 

Közepes rizikójú 31, 35- a szervezetben kü- 

lönböző gyulladásokat okozhatnak. 

Magas rizikójú 16, 18, 31, 33, 35,39, 45, 51, 

58- a CIN II/III. fokú diszpláziát és a méhnyak- 

rákot okozhatnak. 
 

Védőoltás 

A HPV elleni oltóanyagot ma már iskolai kam- 

pányoltások során igényelhetik a szülők a 7. 

évfolyamba járó lányaik számára. Az úgyne- 

vezett GARGASIL9 oltóanyag 7 méhnyakrákot 

okozó típus ellen, és 2 nemi területen kialaku- 

ló szemölcsök ellen tartalmaz oltóanyagot. 

A HPV oltóanyagok a méhnyakrák elsődle- 

ges megelőzésére szolgálnak, a meglévő HPV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
fertőzést, vagy a HPV fertőzéssel összefüggő 

kóros állapotokat megszüntetni, meggyógyí- 

tani nem képesek. Az oltásokról számos véle- 

ményt olvashatunk pro és kontra. Egyes kö- 

rökben az oltóanyag hasznossága erősen 

vitatott. 

 

A méhnyakrák orvosi 
kezelése 

A méhnyakrák kezelési módszere függ a be- 

tegség stádiumától, a betegek életkorától, 

egészségi állapotától, a további gyerekvállalá- 

si szándékától. 

• A 0-s stádiumú méhnyakrák kezelésénél 

többféle sebészeti eljárást is alkalmazhat- 

nak. Létezik lézeres, hőkezeléses/ fagyasz- 

tásos módszer vagy a hagyományos kúp ala- 

kú kimetszés, mellyel egészben távolítják el a 

fertőzött szövetrészt. 

• Az I.-es stádiumú esetek kezelésénél az 

egész méhtestet sebészeti úton eltávolítják. 
• A II-es stádiumnál a méhen kívül a méh- 

nyakat a hüvely felső részét és a medence 

nyirokcsomóit is eltávolítják. A megbetege- 

dés –e stádiumában nem távolítják el a pe- 

tefészkeket, ez reményt adhat a hölgyeknek a 

későbbi gyermekvállalást illetően. 

• A III-as és IV-es stádiumú méhnyakrák 

esetében a fent említett Wertheim- féle cson- 

kolásos műtétet, a kemo- és sugárterápiát 

együttesen alkalmazzák. 

 

Műtétet követő 
utógondozás 

Mi a Wertheim-műtét? 
Ez egy nyitott  hasi műtéti eljárás, mely 

radikálisnak mondható, ugyanis a 

kiterjesztett méheltávolítás, a hüvely felső 

szakaszára, mindkét oldali petevezetékekre, a 

petefészkekre, és a kismedencei 

nyirokcsomókra is vonatkozik. A szövettani 

vizsgálatok eredményétől függő- en az - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
onkoteam  állapítja meg, hogy milyen in- 

tenzitású sugárkezelésre és kemoterápiára van 

szükség. 

 
Szövődmények 
Az onkológiai kezelések végeztével folytatni 

kell az utógondozást! Ez a fajta műtéti eljárás 

olyan nagy kárt tesz a nyirokrendszerben (he- 

gek, nyirokcsomók eltávolítása, petefészek, 

mint nyirokszervek eltávolítása, sugár és ke- 

moterápiás kezelések roncsoló hatása…), hogy 

azonnal, de akár néhány év múlva is jelent- 

kezhet az érintett oldalon az alsó végtag daga- 

dása. A végtagok aszimmetriája extrém álla- 

potokat is ölthet nyirokkezelés híján. 

 
Kihez forduljunk segítségül? 
A komplex ödémamentesítést szakorvosi ja- 

vaslatra erre kiképzett szakember végezheti. 

A kezelés alkalmazásához szükség van pontos 

anatómiai ismeretekre, ugyanis a károsodott, 

roncsolt szövetrészeknek új kivezető útvona- 

lakat kell biztosítani az alvó nyirokerek mun- 

kájának bevonásával. Szükséges a testen ta- 

lálható vízválasztók megnyitására, melyek 

hozzájárulnak az ödémás végtag hatékony ki- 

ürítéséhez. A nyirokdrenázs végeztével rövid 

megnyúlású kompressziós pólyát alkalma- 

zunk az érintett végtagon, melyet a 

szakorvos ír fel. (Félévente 10 db-ot támogat 

az OEP, 10% önrész fizetendő) 

 
Reménysugarak külföldről 
Mivel a világon egyre inkább nő a  

nyirokbetegek száma, szerencsére az 

orvostudomány elkezdett foglalkozni a 

lehetséges megoldásokkal. 

Léteznek már bizonyos mikrosebészeti eljá- 

rások, melyekkel javítani tudnak a végtagok 

nyirokkeringésén. Az egyik egy kissé bonyo- 

lult nyirokcsomó átültetéssel enyhíti a 

terhet, a másik gyakorlatilag egy bypass 

műtét. Ez utóbbi alkalmával egy alternatív 

nyirokelvezetést hoznak létre, mellyel 

tehermentesíthetik a roncsolódott területet. 

Mind a kollegák, mind a nyirokkezelésekre 

járó betegek nevében mondhatom, hogy 

örömmel üdvözölnénk a lehetőséget, ha   

Magyarországon is már rutin műtétként 

lehetne igénybe venni valamelyik 

szolgáltatást és nem tartanák a 

kezelőorvosok a végtagdagadásokat 

„elhanyagolandó  tényezőnek.” 

 

A Nyirok és Mozgásszervi 
Központban az 
utógondozás menete 

Az első kezeléseket 4-5 egymást követő napon 

végezzük, majd az állapottól függő, meghatá- 

rozott gyakorisággal fenntartó kezeléseket 

végzünk. Ez mindenkinél egyéni. Nem hagy- 

juk visszaromlani az állapotot, hogy teret ad- 

junk a szövődményeknek, gyulladásoknak, ér- 

telmetlen szenvedésnek. A kezelések után 

rövid megnyúlású kompressziós pólyával kö- 

tözzük az érintett végtagot combtőig vagy 

kompressziós harisnyát használunk a már ki- 

ürített végtagon. Betanítjuk az otthoni  

önkezelő technikát és speciális tornát. 

Javaslatot teszünk a táplálkozásra és 

elkezdjük a szervezet irányított 

tehermentesítését Joalissal. 

 

Hogyan segíthet 
a Joalis? 

Minden beteg elé tárjuk a lehetőséget, hogy ér- 
demes a Joalis preparátumaival 

megtisztítani szervezetét a terhelő 
anyagoktól. 

Alap, hogy az IM készítménnyel az immun- 

rendszer hatékony működését segítsük! A női 

nemi szervek tehermentesítéséné jól 

használhatók az Uri-Dren, mely mind a 

húgyúti rendszert, mind a nemi szervek- méh, 

hüvely  tehermentesítését szolgálja. 

◗ 



A Gyno-Dren, mely kimondottan a női ne- 

mi rendszert, méhet, petefészkeket tisztítja. 
A HPV, mely papillomavírusok, szemölcsök 

és diszplázia esetén tesz jó szolgálatot. 

Az OP a jó és rosszindulatú daganatok, cisz- 

ták, polipok, sejthiperpláziák esetén és a   
No-degen, mely érzelmi készítmény lévén 

meg- nyitja a pszichocisztákat, mikrobális 
gócokat, a betokosodott, elfojtott 

érzelmeket, tabukat, a lelki árnyékokat, az 
elfojtott negatív tapasztalatokat segít 

kivezetni. 

Az EAM-SET segítségével pedig 

meggyőződ- hetünk, hogy mi terhelheti még 

az  adott szövetrészeket, mire van szüksége 

a testnek. 

 

Műtét, kemoterápia és 
sugárkezelés után: 

Az agresszív vegyi kezelések kivezetésére az 

OP a legjobb választás. A Liv-Dren a máj, a 

kötőszövet és a külső nemi szervek 

tehermentesítésére tesz jó szolgálatot. Nagy 

figyelmet kell fordítani a nyirokrendszer 
állapotára! A Lym segít megtisztítani a 

nyirokrendszer minden alkotóját, a 

nyirokcsomókat, nyirokereket, im- 
munsejteket is beleértve. A DU egy olyan 

komplex készítmény, mely az urális terüle- 

tekről a szélesebb spektrumú toxinok eltá- 

volítását segíti, és a vegetatív idegrendszer 

struktúráját is tehermentesíti. Érzelemre ha- 
tó készítmények közül az Emoce, 

Streson, Nodegen vagy az Anxinex segíthet 

a felszaba- duló stresszhormonok 

kivezetésében, a szo- rongás, félelem, düh, 

harag és egyéb érzelmi programok 

kivezetésében. 

 

Személyes 
tapasztalataink 

A rendeléseken első alkalommal megjelent be- 

tegek egytől egyig kétségbeesetten érkeznek. 

Többnyire nem tudják, mi történik velük. Az 

orvosi kezelések alatt nincs idő az elmélyült 

konzultációkra, fogalmuk sincs, hogy milyen 

irányba induljanak el dagadó végtagjukkal. 

Nem tudják, hogy mit szabad és mit  nem…. 

Központunkban mindenkinek részletesen tá- 

jékoztatunk a választható lehetőségekről. 

A rendszeres kapcsolattartás is nagy lelki tá- 

maszt ad. 

A Nyirok és Mozgásszervi Központba rend- 

szeres kezelésre járó Wertheim-féle műtéten 

átesett hölgyek állapota megfelelő: 

 

-Végtagjuk felpuhult, ízületeknél (boka, térd,   

csípő) mobilisak. 

-Egyéb szövődményektől mentesek. 

-Rendszeresen sportolnak, még az idősek is!

„Nyiroködéma 

Ezzel a betegséggel kapcsolatban 
szeretnék szólni azokhoz a sorstár- 
saimhoz, akik ezzel a problémával 
küzdenek. Két évvel ezelőtt méh- 
nyak tumort fedeztek fel nálam, ami 
kezdeti stádiumban volt. Ennek el- 
lenére öt perc alatt összeomlott az 
életem. 

Az események ezután gyorsan pörögtek, szóhoz sem jutottam a meglepetéstől. Az or- 
vos azonnal intézkedett, időt sem hagyva, hogy felocsúdjak. Egy hónap múlva már 
a műtőben voltam. Sajnos a műtét nem jól sikerült, súlyos művi hiba következtében 
az intenzív osztályon ébredtem fel, „szerencsére”! 

Az embert, ha ilyen nagy trauma éri, bepánikol, nem tud józanul gondolkodni. Ma 
már másik orvoshoz is elmennék, hogy biztosra menjek. Mire alapozom ezt? 
Nagyon nagy műtétem volt, az orvosok a vizitkor beszélgettek, azt hitték alszom. Azt 
mondták nem volt olyan nagy baj, mint „gondolták”! Ha nem volt olyan nagy a baj, mi- 
ért kellett ekkora műtét, ezután több pénz jár?? Valószínű! 

Ennek ellenére belső és külső sugarat kaptam. Itt térnék rá, hogy miért is írom le mind- 
ezt. Az első belső sugarazás után már elkezdett dagadni a bokám. Amit nagyon ne- 
hezményezek, hogy senki nem mondta el, milyen következményei lesznek. A lábam 
egyre püffedtebb lett, de még reménykedtem, majd csak elmúlik. Aztán bekövetkezett, 
amire nem számítottam. Két év után éjjel arra ébredtem, hogy a lábujjamtól a comb- 
tőig duplájára dagadt a lábam. Megkeményedett, feszült, rettenetes érzés. Másnap nem 
tudtam felöltözni, cipőt húzni. Bementem az onkológiára a kezelőorvoshoz, aki szin- 
te feldühödve kérdezte, mit csináljak én magával? 

Hiszen én csak tanácsot szerettem volna kapni, mit tegyek, de nem kaptam. 
Végül eljutottam a kórházi masszázsra, de meg kell mondanom, amit ott csináltak, a 
világon semmit sem ér! Ez az én tapasztalatom. Hat orvosnál jártam, mindegyik azt 
mondta, hogy ez nem Őrá tartozik, nem tud segíteni. Nagyon elkeseredtem, mert ez az 
érzés és kinézet megkeseríti az egész életem. Keresgéltem a neten minden megoldást. 
Ekkor találtam rá Dr. Daróczi Judit professzor asszony írására, aki ilyen és hozzám 
hasonló betegeken segít. Azt írja nem szabad elhanyagolni, mert súlyos szövődmé- 
nyekkel járhat ez az állapot. Csak azt nem értem miért csak Budapesten és Szegeden 
lehet kezeltetni, és ha így van miért nem adnak az orvosok beutalót, amikor ezeket 
a kezeléseket a TB. támogatja!! 

Ilyen keresgélés közepette jutottam el egy nagyon nagy tudású kedves kis fiatalasz- 
szonyhoz., aki ezen betegségek kezelésével foglalkozik (szintén a Professzor asszony- 
nál tanult). Felhívtam és elmondtam, hogy nyirokkeringési problémáim vannak, idő- 
pontot kértem. Rengeteg munkája mellett szakított rám időt és pár napon belül 
enyhültek fájdalmaim, a feszülés alábbhagyott. 

Nagyon örülök, hogy megtaláltam Papp Andreát Kecskeméten, aki a sok viszontagság 
után, tudásával és kedvességével, segíteni akarásával vissza tudja adni az életkedve- 
met. 

Tisztelt sorstársaim! Ne hagyjátok annyiban, ha nem kaptok kellő segítséget, 
keressétek meg a lehetőséget, hogy újra örülni tudjunk az életnek! 

Sok egészséget kívánok mindenkinek! 
egy Nagymama” 

Kecskemét, 2018. május

 

-Figyelnek bőrük állapotára, speciális 

krémekkel kezelik azt. 

Kerülik az érintett végtag sérülését. 
-Táplálkozásukra figyelnek. 
-Többségük már felcserélte fásliját 

kompressziós harisnyára.  

Megértették és elfogadták állapotukat. 

Különlegesek Ők, mindannyian 

nagyszerű emberek, fiatal hölgyek, 

anyukák és nagymamák! 

Hálás vagyok, hogy segíthetek 
nekik, köszönöm a bizalmat! 

 
 

 Papp Andrea 
gyógy- és nyirokmasszőr, 

Joalis terapeuta 
Nyirok és Mozgásszervi 

Központ  
Kecskemét  



 


