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a FUE Haj-beültetést választot-ták

Dr. hot!
Ebben a rovatunkban szakértőnk 
segítségével hétről hétre bemu-
tatunk egy-egy sokakat érintő, 
egészséggel kapcsolatos témát.dr. ketskés

norbert

Herpesz-vírusfertőzés

 A herpesz egy vírus okozta, csoportosan megjelenő, apró  
  hólyagos bőrelváltozás. A kiütések megjelenését zsi- 
   bongó, szurkáló érzés előzi meg a száj vagy az orr 

környékén, illetve a genitális régióban, ahol később megjelen-
nek a hólyagok. Ezek a hólyagok nedvedzenek, fájnak, majd 
idővel beszáradnak. Amennyiben nagyobb kiterjedésű az érin-
tett terület, úgy a környéki nyirokcsomók is duzzadttá és nyo-
másra érzékennyé válhatnak.

A herpesz érdekessége, hogy az első herpeszfertőzésen az 
emberek 90%-a szinte észrevétlenül – már csecsemő- vagy kis-
gyermekkorban – átesik, majd a vírus hordozói maradnak 
egész életükön keresztül, sokszor évekig is tünetmentesen. Az-
tán az immunrendszer meggyengülése miatt, 
a herpeszvírus aktiválódik, szaporodni 
kezd, és megjelenik a rá jellemző bőrtü-
net a száj körül vagy az intim testtájakon.

A herpesz elleni védekezőképesség 
csökkenésének különféle okai lehetnek: 
testi vagy lelki kimerültség, stressz, 
idegesség, emésztési zavar, bi-
zonyos gyógyszerek szedése, 
sugárkezelés, nők esetében a 
menstruációs ciklus változá-
sa, egyéb társbetegség egy-
idejű jelenléte, lázas álla-
pot, de akár nyáron a foko-
zott UV sugárzás, a napo-
zás, illetve még a szolári-
um használata is.

A herpeszt sajnos a tudo-
mány mai állása szerint 
semmilyen formában sem 
lehet megelőzni. Kivétel 
ezalól a genitális herpesz, 
amely a herpeszfertőzésben 
szenvedő partnerrel történő 
szexuális kapcsolat elkerülésé-
vel, valamint óvszerhasználattal 
megelőzhető.

A leggyakoribb kezelési lehető-
ség a helyileg használandó kenő-
csök vagy gélek alkalmazása, 
azonban súlyosabb esetben orvos 
szükségesnek ta-
lálhatja vénykö-
teles, szájon át 
szedhető gyógy-
szerkészítmé-
nyek szedését is. 
hot!

A hormonális haj-
vesztés a Kowalsky 
meg a Vega zenekar 
három tagját Jimmyt, 
Robit és Sódert sem 
kímélte. Idejük nagy 
részét színpadon töl-
tik, így kiemelten fon-
tos számunkra a ma-
gabiztos megjelenés. 
A hajkoronájuk végle-
ges visszanyeréséhez 
ők is a hajbeültetés 
mellett döntöttek a 
Doctor Hair Clinic 
hajbeültetési magán-
klinikán.

Kowalsky meg a Vega

 A hormonális hajvesz- 
  tés (androgén alo- 
    pecia) esetében  
     nem csupán esz-

tétikai problémáról beszé-
lünk, hanem egy olyan gene-
tikai, öröklődő, hormonfüg-
gő kórképről, amelynek 
problémája férfiak és nők 
millióit egyaránt érinti. Akit 
igazán zavar a kopaszodás, 
annak a gondjára a hajbeül-
tetés az egyetlen megoldás.

– Szegedi barátaink tökéle-
tes munkát végeztek, amiért 
hálás leszek, amíg élek. Mi-
vel színpadi ember vagyok, 
ez számomra magabiztossá-
got eredményezett, és végre 

jim carrey
2016-ban lett öngyilkos a szí-

nész exe, Cathriona White. A nő 
halála után derült ki, hogy Jim 

több nemi betegséget is átadott 
egykori párjának, köztük a her-

peszt és a gonorrhoeát is.

elhagyhattam a fejkendőt is 
– kezdte Jimmy, a zenekar 
basszusgitárosa.

Innovatív megoldás, 
biztos eredmény
Az orvostudomány jelenlegi 
állása szerint a legmoder-
nebb és végleges rekonstruk-
ciós eredmény kizárólag 
hajbeültetéssel érhető el!

– A munkámból 
adódóan sokat sze-
repelek színpadon, 
folyton fotók és vi-
deó felvételek ké-
szülnek rólam, ezért 
nagyon zavart, hogy 
sosem olyannak lá-

tom magam, amilyennek 
szeretném. Így elkezdtem 
takargatni a fejemet a kopa-
szodó részeken. Az évek 
alatt bebizonyosodott, hogy 
egy megoldás létezik a gene-
tikai úton kopaszodók szá-
mára: a hajbeültetés. Az 
egyik legnagyobb öröm az 
életemben az volt, hogy 

megismerhettem a szegedi 
Doctor Hair Clinic kiváló 
csapatát, akik elmondhatat-
lanul jó munkát végeztek – 
folytatta Robi, az együttes 
gitárosa.

Vágás és hegek nélkül...
A FUE hajbeültetési techni-
kával végzett eljárással a do-
norterületből kinyerésre 

került graftok helyi érzéste-
lenítést követően egyesével 
kerülnek átültetésre a prob-
lémás, teljesen kopasz vagy 
még csak ritkuló hajzat he-
lyére. A beavatkozás után 
sem vágás, sem heg nem 
marad. Mivel saját hajzat ke-
rül átültetésre, teljesen ter-
mészetes eredményt kapunk.

– Sokat vacilláltam, hogy 
belevágjak-e egy ilyen „mű-
tétbe”, de szerencsére elmen-
tem. Ma már azt gondolom: 
nagyon nagy hiba lett volna 
kihagyni! Óriási különbség 
van az előtte és az utána ál-
lapot között – fogalmazott 
Sóder, a zenekar dobosa.

– A Doctor Hair Clinic Ma-
gyarországon egyedüli klini-
kaként hajbeültetési és bőr-
gyógyászati profillal is ren-
delkezik. Kimagasló hajbeül-
tetési tapasztalattal és napi 
gyakorlattal rendelkező orvosi 
és asszisztensi team közremű-
ködésével, bőrgyógyász szak-
orvos által végzett konzultáci-
ót követően végezzük a hajbe-
ültetést. Egyedülálló, komplex 
és innovatív orvosi, esztétikai 
és bőrgyógyászati megoldási 
lehetőségeket biztosítunk a 
hozzánk forduló pácienseknek 
– mondta dr. Somogyi Rená-
ta, a klinika kommunikációs 
vezetője. hot!

Újra fejkendő és sapka 
nélkül állhatnak színpadra!

Amit tudni 
érdemes
Mennyi ideig tart 
a beavatkozás?
1 vagy 2 napig.
A beavatkozás előtti 
teendők:
Kötelező a személyre sza-
bott hajbeültetési konzul-
táció, amelyet a klinikán 
bőrgyógyász szakorvos vé-
gez.
A beavatkozás utáni 
teendők:
3 hétig kerülendő a sport, 
a szolárium, a szauna és a 
nehéz fizikai munka.
Elérhetőség:
Doctor Hair Clinic Magán-
klinika Szeged
6721 Szeged, Teleki utca 9.
Tel.: +3620 610 1054
www.hairdoctor.hu

egészséghot! 
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