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A gerincferdülés kezelése
KORZETT Kitartás és nagy fegyelem a gyógyulás érdekében – A fûzôt éveken át viselni kell
Bajory Á. Rita het a gyógyulásnak. A váró-

ban játszó kis csöppség és an-
nak családja örömteli példa
erre. De sajnos nem minden
eset sikertörténet. A szülôi
sajnálat olykor óriási kárt
okozhat. Elôfordul, hogy va-
laki azt gondolja, a nyári hô-
ségben megfullad szegény
gyermeke a fûzôtôl, ezért
megengedi neki, hogy inkább
szabaduljon meg tôle egy idô-
re. Ám a gerincferdülés egy
nyár alatt is jelentôsen romol-
hat – hangsúlyozza a szakem-
ber.

A gyerekek elôször sors-
csapásnak, katasztrófának él-
hetik meg a gerincferdülésü-
ket, hiszen sokuknak (még)
nincs látványos testi elválto-
zása vagy fájdalmas tünete.
Nincs betegségtudatuk, és el-
képzelésük sem, hogy ez a né-

hány, korzettben eltöltött év
bizony az egészséges felnôtt-
koruk megalapozását jelent-
heti.

– Az elsô találkozás alkal-
mával egy baráti beszélgetés-

ben ismerjük meg a leendô kis
páciens lelkét, hobbiját, csalá-
di hátterét. Nagyon sok infor-
mációra fény derül ekkor, és
nagyszerû csapatmunkában a
legnagyobb sikereket érhet-
jük el. Itt a beteg az egész fo-
lyamat legfontosabb alappil-
lére – hangsúlyozza a korzett-
készítô-mester. Hozzáteszi,
hogy közérthetô nyelven be-
szélnek a betegségrôl, és igye-
keznek a korzettekrôl szárma-
zó téves képzeteket már az
elején eloszlatni.

– Néhány alkalommal fül-
tanúja voltam a váróban,
amint elképesztô butaságok-
kal ijesztgették egymást a
gyerekek. A korzettôl való vi-
szolygás pusztán az ismeret-
lenség miatt van, és leggyak-
rabban a felnôttekre jellemzô
– állítja a szakember. Való-

ban nehezen barátkoz-
nak meg a gyermekek
az elsô pillanatban
(el)viselhetetlennek
tûnô fûzôvel, amely
nemcsak „tök ciki”, de
kezdetben szokatlan
benne a mozgás, és
fájdalmas is lehet a vi-

selete.
– Tartáshibát a nehéz isko-

latáska, a kevés mozgás, a sok
ülés is elôidézhet, de ez nem
azonos a gerincferdüléssel.
Ennek megszüntetése nem
igényel korzetthasználatot,
elegendô a gyógytorna. A
lányoknál nyolcszor gyak-
rabban elôforduló szerkezeti
(strukturális) gerincferdülés
okát viszont nem ismerjük.
Ilyenkor az úszás és önma-
gában a gyógytorna már nem
segít – avat be az orvosi
részletekbe dr. Orosz Mária.
Az ortopéd szakorvos szerint
a társadalombiztosítás által
teljesen támogatott kor-
zetthasználat nélkül és orvosi
kezelés hiányában a nagy
gerincgörbület vagy csava-
rodás késôbb légzési, kerin-
gési panaszokat is okozhat.
Szülôi odafigyeléssel és isko-
lai szûréssel megelôzhetô a
baj.

– Nem utasíthattam el, hi-
szen a görbületem magától

bajory.rita@plt.hu

Egy csöppnyi kisgyerek
vidáman rakosgatja a
kockákat a rendelô elôtt,
miközben ügyet sem vet
a kis testét körbeölelô
vastag, mûanyag páncél-
ra. Az elsô pillantásra
ijesztônek tûnô erôs
„mellény” feszesen tartja
a hátát, nem sok moz-
gásteret enged neki.
Vajon mi rajta ez a me-
rev páncél?

A kérdésre Marlok Ferenc
kiváló korzettkészítô-mester
ad választ. – A csöppség
„páncélja” valójában egy kor-
zett, azaz fûzô. A gerincferdü-
lés kezelésének hatékony esz-
köze, amely segít helyes
irányba terelni a ge-
rinc kórosan megvál-
tozott görbületeit. A
korzettet több éven át
a nap 21–23 órájában
kell viselni, ez pedig
komoly kitartást és
fegyelmet igényel
mind a gyermek,
mind a szülô részérôl. A be-
tegség elfogadásában és a
gyermekre váró nehézségek
leküzdésében a szülôkre is
igen nagy feladat hárul, hi-
szen az ô biztatásuk záloga le-

Nem minden eset
sikertörténet. A szülôi

sajnálat óriási kárt okozhat

A SZÜLÔ IS FIGYELJEN ODA

Célszerû havonta meg-
nézni a gyermek hátát, és
odafigyelni az alábbi fi-
gyelemfelkeltô jelekre:
– a gyerek elôrehajol és a
szülô végighúzza a kezét a
gyermek gerincén: észlel,
lát-e, tapint-e bármilyen
elváltozást?
– elôrehajoláskor vagy ál-
ló helyzetben kiemelke-
dik-e jobban a hát síkjá-
ból az egyik lapocka, mint
a másik?
– álló helyzetben a vállak
egyformán, egy magas-
ságban állnak-e?

– a derék, csípô és kar
által határolt ív (törzs-kar
háromszög) nem na-
gyobb-e az egyik oldalon?
Pubertáskorban a gyer-
mek hirtelen nagy növe-
kedése legyen mindig fi-
gyelmeztetô jel a szülô
számára. Ilyenkor gyak-
rabban, alaposabban kell
ellenôrizni a gyerek hátát.
Amennyiben az otthoni
vizsgálatkor bármilyen el-
változást találnak, mindig
haladéktalanul fel kell ke-
resni a gyerekorvost, orto-
péd szakorvost.

A gerincferdülés kezelésé-
nek hatékony eszköze

a korzett, amely segít helyes
irányba terelni a gerinc
kórosan megváltozott
görbületeit. Néhány

korzettben eltöltött év
az egészséges felnôttkor
megalapozását jelentheti

Fotó: Archív

nem egyenesedne ki. Nem
szeretnék a tükör elôtt állva
újra és újra szembesülni egy a
hátamat csúfító púppal – ma-
gyarázza bölcsen a 16 éves Lí-

via. Sorstársnôjének, a 12
éves Vanesszának pedig a
szokatlan „pizsamával” és a
felkeléssel voltak eleinte
gondjai.

– A fiatal páciensek számá-
ra a sajnálkozó tekintetek he-
lyett sokat jelent egy-egy biz-
tató, kedves mosoly – java-
solja Marlok Ferenc.

NAPI AJÁNLÓ

Kiállítás, Szombathely.
Savaria Múzeum: 9–17 óráig
nyitva. Az átmenet és az útke-
resés évei a Savaria Múzeum-
ban (1983–2008) és a Sze-
melvények Vas megye 1945
elôtti sporttörténetébôl cím-
mel idôszaki tárlatok látha-
tók. Járdányi Paulovics István
Romkert: 10–17 óráig. Vasi
Múzeumfalu: 9–17 óráig.
Smidt Múzeum: 10–17 óráig.
„Gyûjteményem a tiétek” –
Dr. Smidt Lajos múzeumala-
pító emlékezete és régiségtára
címmel állandó kiállítás lát-
ható. Berzsenyi Dániel
Könyvtár: Mozarttól Rhoda
Scottig elnevezésû tárlat várja
az érdeklôdôket a második
emeleti olvasóteremben szep-
tember 30-áig. Szombathelyi
Egyházmegyei Kincstár (Ber-
zsenyi tér 3.): Brenner János
életét bemutató állandó kiállí-
tás és Somlai Julianna ikon-
jaiból összeállított idôszaki
tárlat látható keddtôl szomba-
tig 9–17 óráig.

Magyarszombatfa. Ôrsé-
gi Vadászati Kiállítás: kedd-
tôl vasárnapig 10–17 óra kö-
zött várja a látogatókat.

Kôszeg. Arany Egyszarvú
Patikamúzeum: keddtôl va-
sárnapig 10–17 óra között.
Városi Múzeum – Vármú-
zeum: kedd–vasárnap 10–17
óráig. Városi Múzeum – Tá-
bornokház és Hôsök tornya:
kedd–vasárnap 10–17 óráig.

Cák. Cáki Pincesor – Sza-
badtéri Néprajzi Gyûjtemény:
kedd–vasárnap 10–12 és
14–16 óráig.

Szentgotthárd. Pável
Ágoston Helytörténeti és
Szlovén Nemzetiségi Múze-
um: 11–15 óráig nyitva, ettôl
eltérô idôpontban elôzetes
megbeszélés szükséges.

Vasvár. Helytörténeti Mú-
zeum: kedd–péntek 10–12 és
13–16 óráig.

Körmend. Batthyány-kas-
tély, kápolna: „Kegyurak,
mecénások, fôpapok – A
Batthyány család és az egy-
ház” címû kiállítás augusztus
8-áig tekinthetô meg. Bat-
thyány-kastély, Sala Terrena
Galéria: Dedukció – váloga-
tás látható a szentendrei I.
Szobrász Biennále anyagából
Kalmár János szobrászmû-
vész rendezésében augusztus
30-áig.

Az utolsó elôadás a várszínházban
Kôszeg (VN) – Az utolsó elô-
adást tartják a várszínházban
holnap este. 20.30-kor a
Szombathelyi Mesebolt Báb-

színház és a Kôszegi Várszín-
ház közös produkciójában a
János vitéz címû darabot lát-
hatja a közönség.

Olvasószolgálat
Fogadóóra: hétköznap egy órától
négy óráig. Ebben az idôben pa-
naszok az alábbi telefonon is be-
mondhatók:

94/522-560
A lapterjesztés ingyenesen

hívható zöldszáma
és e-mail címe:
06/80200-256

terjesztes.vas@plt.hu
E-mail címünk:

vasnepe@vasnepe.hu
Levélcímünk:

9700 Szombathely, Pf.: 100.

Lapunk bármely részének máso-
lásával, terjesztésével, az adatok
elektronikus tárolásával és fel-
dolgozásával kapcsolatos min-
den jog fenntartva. A lap infor-
mációi, képei kizárólag elôzetes
és írásos engedéllyel jeleníthetôk
meg internetes portálokon, tárol-
hatók adatbázisokban. A meg
nem engedett felhasználásért ki-
adónk jogi úton érvényesíti kárté-
rítési igényét. Értesüléseket át-
venni még átdolgozott formában
is csak lapunkra hivatkozva lehet.

Bicikliseknek szerveznek túrát
Ôriszentpéter (VN) – Szerdán
ismét indul a kerékpártúra az
Ôrállók Útján. 10 órakor vár-

ják a résztvevôket a kerékpár-
kölcsönzônél (Égésszer 53.) a
négy-öt órás útra.

GYÓGYSZERTÁR
Ma 20 órától holnap 8

óráig: Pelikán gyógyszertár,
Szombathely, Semmelweis u.
4–6. T.: 94/508-553.

TISZTA LEVEGÔT

Tegyünk együtt a parlagfû ellen!
Szombathely (bb) – Olva-
sóink rendszeresen meg-
találhatják lapunkban
azoknak a szerveknek, il-
letve hatóságoknak az
elérhetôségeit, amelye-
ket parlagfûügyben érte-
síteni lehet.

dömölk környékén élôk a
celldomolk@takarnet.hu, a
Körmend vonzáskörzetében
élôk pedig a kormend@takar-
net.hu e-mail címre küldhetik
el panaszaikat. A sárvári kör-
zethez tartozók sarvar@ta-
karnet.hu, a szombathelyiek a
szombathely@takarnet.hu, a
vasváriak pedig a vasvar@ta-
karnet.hu levelezési címen je-
lenthetik gondjaikat. A föld-
hivatalokban postai úton is
várják az észrevételeket. Par-
lagfûvel kapcsolatos bejelen-
téseiket eljuttathatják a tana-
kajdi Vas Megyei Növény- és
Talajvédelmi Szolgálathoz,
panaszaikkal tárcsázzzák a
94/577-410-es vagy a 94/377-
160-as telefonszámot.

Belterület esetén a telepü-
lések jegyzôit kell értesíteni
parlagfûügyben, a külterüle-
tekkel kapcsolatos bejelenté-
seket pedig a körzeti vagy a
megyei földhivatalokhoz le-
het eljuttatni. Utóbbinál írás-
ban várják az illetékesek a be-
jelentéseket, vagy a 9701
Szombathely, Pf.: 9- es vagy
a szombathely–m@takar-
net.hu e-mail címre. A Cell-

Közérdekû telefonszámok
Szombathelyi orvosi ügyelet:

311-100. Mentôállomás: 312-377,
312-255. Segélykérés: 104.

Tûzoltóság: 105.
Vas Megyei Rendôr-fôkapi-

tányság: 521-011, 107, 112.
Távhôszolgáltató Kft.: Ügyfé-

lszolgálat: 331-199. Hibabejelentés:
0–24 óráig 80/204-617.

ÉGÁZ Észak-dunántúli Gáz-
szolgáltató Rt.: 40/824-825.

Magyar Közút Kht. Vas Me-
gyei Területi Igazg. Központi
ügyelet: 96/529-210.

E.ON Észak-dunántúli Áram-
szolgáltató Rt.: Ügyfél-szolgálat:
40/220-220. Hibabejelentés: 80/
533-533.

Megyei katasztrófavédelmi
igazgatóság: 94/513-430.

Lelki segélyszolgálat: 19–07
óráig 80/505-505, helyi tarifával
hívható 94/322-000. Sárvár és Cell-
dömölk körzetébôl: 80/810-600.

RÉV Szenvedélybeteg Segítô
Szolgálat: 508-527.

Fogyasztóvédelmi Tanácsadó
Iroda: 94/342-035.

Kedves Olvasó! A héten közölt rejtvények közül,
csak a szombati számban lévô megfejtését kérjük beküldeni.
A helyes megfejtôk között egy értékes ajándékot sorsolunk ki.
Hétfôi rejtvényünk megfejtése: 917, 852
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